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DD. DADES GENERALS
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DD1. Identificació i objecte del projecte
Objecte del projecte
Títol del projecte:

Situació:

DD4. Fitxa resum
Projecte bàsic de les obres d’enderrocs a l’antiga presó Model al carrer
Entença 155 del districte de l’Eixample de Barcelona.

Dades físiques de l’edificació

Posteriorment s’amplia l’abast del projecte amb la inclusió d’un lot d’obra

Adreça: c/ Entença 155

nova desenvolupat a nivell de projecte d’execució.

Població: Barcelona

Carrer Entença 155.

Dades Cadastrals finca:
- Red. Cadastre:

Districte: Eixample.

8517401DF2881H0001XY

Referència Cadastral: Veure DD4

- Classe; Urbà
- Ús: Edifici singular

DD2. Agents

- Any construcció: Principis s.XX
Promotor:

Projectista:

Nom:

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

- Superfície construïda: 41.601m2

NIF:

A 62320486

- Superfície gràfica: 27.715m2

Adreça:

Carrer Bolívia, 105, 3a i 4a planta, 08018 Barcelona

- Tipologia parcelꞏla: Parcelꞏla construïda sense divisió horitzontal

Nom:

Valeri Consultors Arquitectura Enginyeria Urbanisme, S.L.P.

NIF:

B 65002834

Adreça:

Carrer Bailèn, 7, 2n 2a, 08010 Barcelona

DD3. Relació de documents complementaris, projectes parcials
Estudi topogràfic:

No és necessari

Estudi geotècnic:

No és necessari

Projecte de telecomunicacions:

No és necessari

Projecte d’instalꞏlacions elèctriques: No és necessari
Projecte d’instalꞏlacions tèrmiques: No és necessari
Certificació energètica:

No és necessari

Estudi bàsic de Seguretat i Salut:

Redactat pel mateix tècnic

Estudi de Gestió de Residus:

Redactat pel mateix tècnic
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Les 6 zones a enderrocar són les següents:

MD1. Informació prèvia. Antecedents de partida i dades de l’entorn

- Zona 0: Conté la retirada de tanques, concertines, xarxes, panells i altres elements metàlꞏlics subjectats
El present projecte fa referència als enderrocs de petites construccions annexes construïdes molt

al mur i l’enderroc de les torres de guaita.

posteriorment als edificis originals (vegeu al punt IV de documentació annexa l’Extracte de l’estudi

- Zona 1: Conté el mur interior i cossos annexos de la cantonada dels carrers Nicaragua i Rosselló.

històrico-arquitectònic i valoració patrimonial de l’antiga presó Model de desembre 2017) així com al

- Zona 2a: Conté el mur exterior i cossos annexos de la cantonada dels carrers Entença i Provença.

desmuntatge de xarxes de protecció i concertines existents als murs de façana, als murs del camí de

- Zona 2b: Mur interior i cossos annexos de la cantonada dels carrers Nicaragua i Provença.

ronda i als patis interiors. En cap cas s’enderroca cap dels elements que actualment estan protegits

- Zona 2c: Inclou el teatre, el gimnàs i l’escola.

patrimonialment

- Zona 3: Inclou part del mur del carrer Rosselló.

La intervenció en el conjunt de la presó actual serà objecte l'un plantejament global mitjançant planejament

Es preveu l’ocupació de la via pública, per tant, es realitzarà una nova tanca d’obra en el costat a carrer.

específic que tindrà en consideració especial les consideracions de la Fitxa del Catàleg de Patrimoni:

Els subministraments de gas, electricitat, aigua i telecomunicacions es produeixen des del mateix centre.

- Manteniment del cos poligonal central recuperant, si pot ser, els seus elements i espais originals.
- Les característiques tipològiques generals de les sis galeries radials. El seu interior podrà ser

Les tipologies d’edificació a enderrocar són:

modificat en el que sigui necessari per adequar-lo als nous usos a què es pugui destinar.

- Murs fins a 5m d’altura de maó i mamposteria, i afegits de maó calat.
- Construccions lleugeres

Els enderrocs s’han agrupat en 6 zones diferenciades a l’antiga presó Model al carrer Entença 155 del
districte de l’Eixample de Barcelona.

Molt possiblement, les sis zones descrites no s’executaran simultàniament ni progressivament amb

La causa d’aquesta intervenció radica en el tancament del centre penitenciari i la voluntat de dotar els seus

immediatesa. El calendari d’actuacions de cada zona queda supeditat a les necessitats de la Propietat i no

espais amb altres usos.

a la facilitat i/o ordre lògic de les diferents zones.

A l’hora de realitzar l’enderroc es tindrà en compte que algunes d’aquestes zones a enderrocar es troben
properes a edificis d’habitatges i es prendran, en aquest sentit, les mesures adequades per no produir pols

MD2.2. Descripció de les actuacions

o sorolls excessius que puguin produir molèsties a les edificacions veïnes.
El present projecte d’enderroc pel sistema de deconstrucció té per objecte indicar la manera més correcta,

La principal actuació és l’enderroc dels cossos agregats al projecte original de La Model, la retirada de tots

i donar unes pautes a seguir, per a realitzar les accions de desmantellament que permeti un alt nivell de

els elements metàlꞏlics subjectats al mur i l’enderroc de les torres de guaita i de parts dels murs de

recuperació i aprofitament dels materials susceptibles de ser reciclats tal i com estableix el Real Decret

tancament perimetral.

210/2018, de 6 d’abril, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, i
donar compliment al Decret 89/2010, del 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de gestió de residus de

Tanques de protecció a via pública

la construcció de Catalunya (PROGROC).

Abans d’iniciar les actuacions de cada Zona i sempre que hi hagi contacte directe entre la Zona d’actuació
i la via pública, es faran les corresponents tanques de protecció. Aquestes tanques compliran, en tot
moment, l’establert a l’article 122 de les OME i l’article 28 de l’OUPU.

MD2. Descripció de l’edificació

Les tanques de protecció estan grafiades als corresponents plànols de cada Zona i són:
MD2.1. Descripció general de l’edifici i programa

-

Homogenis en tota la seva extensió, formats per xapa metàlꞏlica grecada galvanitzada de 2 m
d’alçària, formats per dos mòduls de xapa de 2x1 m de 0,6 mm de gruix amb nervis als extrems,

El solar on es troben les edificacions a enderrocar és de forma rectangular (248x114m, aproximadament) i

colꞏlocades amb postes de xapa plegada galvanitzada en forma de omega de 1 mm de gruix, amb les

té una superfície de 27.715 m2. L’accés principal al conjunt edificat de La Model és al carrer Entença i hi

corresponents portes del mateix sistema (tipus ADO Valla metàlꞏlica opaca o equivalent). La tanca

ha un accés secundari a la cantonada dels carrers Nicaragua i Rosselló. La dimensió major del solar és

disposarà de llums de senyalització amb intensitat suficient, colꞏlocades a cada extrem i angle sortint.

paralꞏlela als carrers Provença i Rosselló. El cossos a enderrocar es disposen aïllats o bé annexes a altres

-

A totes los zones d’actuació (veure plànol d’enderrocs de cada zona), les tanques de protecció no

cossos i ocupen una superfície d’uns 2.365m2.

superen mai els 3 m de distància fins a la façana, ni superen els 2/3 de l’amplada tota de la vorera. En

La construcció existent és plana i això genera uns desnivells entre l’interior i la cota dels carrers que no

tots els punts, l’amplada lliure de la vorera és superior als 0,8 m (amplada lliure superior als 1,5 m en

són horitzontals.

els casos més desfavorables).
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1. Es desconnectaran tots els serveis propis de cada construcció a enderrocar. És imprescindible que,
Enderroc

abans d’iniciar l’enderroc, estiguin desconnectats tots els serveis que afectin a la deconstrucció

Les actuacions d’enderroc es podran realitzar simultàniament a totes les zones descrites en el punt MD2.1

(escomesa d’aigua, electricitat, gas i telèfon).

o bé es podran dur a terme independentment per a cada zona.

Pel que fa a les instalꞏlacions adossades als murs a enderrocar i que cal mantenir en servei, primer es

L’enderroc no serà del tipus “pesat” sinó que es realitzarà amb maquinària adequada per a “desmuntar” les

colꞏlocaran bàculs paralꞏlels als murs i s’hi traspassaran les instalꞏlacions.

edificacions per fragments que es retiraran sense provocar la caiguda de grans peces.

El contractista s’haurà d’assegurar que no existeixi cap servei en ús a l’inici de la deconstrucció.
2. Realització de tanca perimetral de separació amb tanca de xapa de 2m d’alçada i tanca per delimitar
l’ocupació del vial que es realitzarà d’acord amb Districte i Guàrdia Urbana.

Procés d’execució
Es proposen dues opcions d’execució del procés d’enderroc, la primera en que s’actua simultàniament a

3. Es definiran els accessos i les zones de selecció i recollida de materials.

totes les zones i la segona que s’actua a cada zona per separat.

4. Implantació de grua mòbil i/o muntatge de bastida o escala mòbil.

En aquesta segona opció es produeixen un seguit de situacions a tenir en compte a les zones que no
disposen o disposaran amb l’enderroc de connexió amb el carrer:

Segona fase: Enderroc

- És necessari l’enderroc de la Zona 1 per poder executar l’enderroc de la Zona 3.

1. Retirada de tot el mobiliari i estris interiors que, en funció del material, es podran reutilitzar, reciclar o

- Per a executar l’enderroc de la Zona 2c s’haurà d’habilitar un pas que comuniqui amb l’exterior i per tant

portar a abocador autoritzat.

s’haurà de preveure una part d’enderroc de la Zona 1.

Es realitzaran les activitats que permeten la recuperació d’aquells elements que es prevegi reutilitzar
per evitar qualsevol tipus de desperfecte.

Procés genèric d’enderroc

Es retiraran els materials tòxics (pintures, aerosols, etc...) per a la seguretat del personal d’obra.

En primer lloc cal dir que els treballs d’enderroc de les diferents zones descrites de La Model no

Es desenvoluparan les activitats destinades a extreure els materials que s’hagin de portar a un

interferiran en l’habitabilitat dels edificis veïns. La presència d’aquestes edificacions en un entorn amb

abocador especial (equips aire condicionat, frigorífics, tubs fluorescents, etc...) segons normativa de

edificis d’habitatges, tot i ser aïllades, fa que es descarti l’enderroc de tipus “massiu” per tenir aquest unes

manipulació, etiquetatge, transport i gestió. En cas que es detecti algun residu especial no esmentat, la

conseqüències incompatibles en quant a soroll, pols i vibracions amb les edificacions que tenim al voltant

gestió d’aquest es realitzarà segons normativa.

del solar. En conseqüència, la intervenció proposada es basa en el “desmuntatge”, de manera que el soroll

2. Extracció de fusteries.

i la pols es produirà sempre de manera controlada per no causar molèsties a les finques veïnes. Aquestes

3. Enderroc de cels rasos.

zones estaran protegides amb una lona que evitarà que la possible pols produïda per l’enderroc quedi

4. Demolició cap a l’interior, manual, amb compressor amb martell pneumàtic, amb retroexcavadora o
amb l’ajuda d’una grua mòbil en funció de la zona d’actuació i la tipologia de l’edificació a enderrocar.

controlada dins la pròpia àrea de l’enderroc, així mateix es procedirà al reg intermitent dels elements a

5. Arrencada de paviments, enderroc de soleres i fonaments.

enderrocar per tal de garantir la mínima producció de pols.
Els enderrocs es realitzaran dins dels horaris establerts pel Districte i l’Ajuntament de Barcelona, per tal de
no interferir en l’activitat habitual de la zona.
En segon lloc, es realitzarà una nova tanca d’obra de separació a la part posterior de cada zona i es
preveu l’ocupació de via en els carrers Provença, Rosselló i Nicaragua durant les obres.
En tercer lloc, i abans d’iniciar qualsevol treball d’enderroc, s’haurà de garantir el tall de tots els serveis
d’aigua, electricitat, telecomunicacions i gas. Per a la realització d’aquests talls es contactarà amb les
empreses subministradores per tal de realitzar-los de manera adequada, sense riscos i sense provocar
cap tall als serveis dels edificis veïns.
Fases
El procés de deconstrucció es divideix en dues fases principals diferenciades:
Primera fase: Implantació obra
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MD2.3. Zonificació de les actuacions

MD3.3. Seguretat en cas d’incendi

Les diferents zones on es fa l’actuació corresponent d’enderroc s’indiquen a la següent figura:

Durant les feines d’enderroc no es modifiquen les actuals condicions de seguretat en cas d’incendi. Es
procedeix a enderrocar elements sobreposats als murs exteriors i façanes (concertines, tanques, reixes,
etc.) i a enderrocar cossos annexes sense connexió directa amb els edificis que es mantenen. La única
excepció és l’enderroc del menjador de la 4a galeria que està connectat amb la pròpia galeria a través
d’una porta.
Cal recordar que, en aquests moments, totes les dependències estan buides i en desús excepte personal
de vigilància, manteniment i neteja.
Així doncs, les actuacions en cap cas empitjoren les actuals condicions de seguretat en cas d’incendi, ni
durant el decurs dels enderrocs ni un cop acabats aquests.

MD3.4. Seguretat d’utilització i accessibilitat
No és d’aplicació ja que es tracta d’un enderroc, excepte a la nova rampa que es crea al final de la 4a
galeria, a la zona d’actuació número 1. Aquesta nova rampa compleix amb el Codi d’Accessibilitat (com a
itinerari adaptat) així com el CTE-DB-SUA. La rampa té unes dimensions en amplària de 2 metres sense
pendent transversal. Està formada per dues rampes al 8% unides amb un replà intermedi de 2x2 metres.
Disposa de replà superior de 2x2 metres, mentre que a la part inferior queda sobre el paviment pla. Cada

MD3. Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici

tram de rampa és inferior al 10 m de llargària.
MD3.1. Condicions de funcionalitat

La rampa està dotada de barana lateral de 0,9 m d’alçària, amb passamà de tub rodó metàlꞏlic de 4 cm de
diàmetre, travesser intermedi i sòcol de 0,1 m d’alçària i disposa de paviment antilliscant Classe 3 (formigó

No és d’aplicació ja que es tracta d’un enderroc i no es varia la funcionalitat dels cossos que es mantenen.

escombrat).
MD3.5. Salubritat

MD3.2. Seguretat estructural
No és d’aplicació ja que es tracta d’un enderroc i no es varia la salubritat dels cossos que es mantenen.
No és d’aplicació, ja que es tracta d’un enderroc d’elements sobreposats als murs exteriors i façanes
(concertines, tanques, reixes, etc.). Es tracten d’elements de seguretat d’intrusió de la Presó, no originals,
sobreposats i fixats mecànicament, sense cap mena de funció estructural.

MD4. Obra nova

Pel que fa a l’enderroc de construccions, sempre es tracta de cossos annexes sense connexió directa amb

Tot i que l’abast principal del projecte és l’enderroc, aquest comporta un seguit de petites operacions

els edificis que es mantenen (construccions adossades).

d’arranjament posterior que són tractats com a un lot d’obra nova. A cada zona hi ha grafiat (als plànols
d’obra nova) les diferents actuacions que cal dur a terme i que, gràficament, estan ampliades i detallades

Així doncs, no hi ha afectació estructural sobre les edificacions que es mantenen.

als corresponents plànols de detalls constructius del final de la documentació gràfica.
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1. REMAT CORONAMENT MUR EXTERIOR

5. TANCA DE PARET DE BLOC MÉS REIXA

Memòria descriptiva

Memòria descriptiva

Remat del coronament de mur exterior del camí de ronda un cop extretes les concertines, proteccions,

Als punts on s’enderroca el mur exterior del camí de ronda es crearà una nova tanca molt més lleugera,

tanques, reixes, plafons, etc. Un cop acabat l’enderroc de tots els elements afegits i sobreposats al mur

permeable i de només 2 m d’alçària. Aquesta nova tanca naixerà sobre la base del mur enderrocat i

exterior del camí de ronda es reconstruirà la secció original del coronament (de forma triangular a dues

enrasada amb el pla exterior, serà de bloc de formigó vist de color gris de 1 m d’alçada més 1 m més de

aigües) amb morter de calç remolinat i posterior pintat amb pintura mineral.

tanca tipus VERJA MALLAZO d’ADO o equivalent, mantenint la mateixa tipologia que la tanca existent al

Quan la secció original estigui intacta es farà un rentat amb aigua nebulitzada a mitja pressió previ al

pati de l’Escola del xamfrà Entença/Rosselló. La tanca disposarà de les corresponents portes grafiades als

pintat.

plànols i formades per la mateixa tipologia de VERJA MALLAZO (portes de 2 m d’alçària) amb pany i clau.

2. REMAT TALL VERTICAL A MUR EXTERIOR

6. TANCA PROVISIONAL

Memòria descriptiva

Memòria descriptiva

Remat de tall vertical a mur exterior del camí de ronda, un cop extretes les concertines, proteccions,

Als punts on s’enderroca el mur interior del camí de ronda es colꞏlocarà una tanca provisional tipus VERJA

tanques, reixes, plafons, etc. Un cop acabat l’enderroc de tots els elements afegits i sobreposats als murs

TRASLADABLE d’ADO o equivalent per a evitar el pas de persones i balisar els diferents desnivells

del camí de ronda es rematarà la secció original del mur a base de colꞏlocar una xapa metàlꞏlica de 8 mm

existents entre paviments. La tanca disposarà de les corresponents portes grafiades als plànols i formades

de gruix doblada en forma de U amb rebliment de morter de ciment pòrtland.

per la mateixa tipologia de VERJA TRASLADABLE (portes de 2 m d’alçària).

3. REMAT DE PARET EXISTENT UN COP ENDERROCATS ELS COSSOS ANNEXES

7. BÀCUL PROVISIONAL

Memòria descriptiva

Memòria descriptiva

Remat de paret, un cop enderrocats els cossos i construccions annexes es procedirà a fer un sanejat de la

Bona part dels murs interiors o exteriors del camí de ronda així com diferents cossos annexes que

paret existent (resseguin el perímetre de la construcció enderrocada) i es revocarà i pintarà.

s’enderroquen tenen diverses instalꞏlacions penjades. Totes aquestes instalꞏlacions cal mantenir-les pel
que, previ al enderroc dels elements que les suporten, es colꞏlocaran un seguit de bàculs provisionals per
a subjectar-les.

4. RAMPA D’ACCÉS I MARQUESINA PROVISIONAL DE PROTECCIÓ
Memòria descriptiva
Actualment, al final de la 4a galeria hi ha l’accés al menjador a través d’una porta RF amb barra antipànic i

8. ESTESA DE SAULÓ

des del menjador s’accedeix al pati exterior a través d’un altra porta RF amb barra antipànic que

Memòria descriptiva

desembarca en una rampa que baixa fins a la cota del paviment exterior. En enderrocar completament el

Per tal de regularitzar la superfície del paviment a les zones on s’enderroquen cossos annexes, es farà un

menjador i la rampa existent i per tal de mantenir les mateixes condicions d’accessibilitat i d’evacuació

rebliment mínim de 10 cm de sauló compactat al 95% del PN.

(malgrat hores d’ara la 4a galeria està en desús) es canvia la porta existent (en mal estat, que no tanca i
9. RECONSTRUCCIÓ DE MUR I VORERA UN COP ENDERROCADA LA TORRE DE GUAITA

rasca al paviment) de la 4a galeria per una de les mateixes característiques i es construeix una nova
rampa. Aquesta nova rampa compleix amb el Codi d’Accessibilitat (com a itinerari adaptat) així com el

Memòria descriptiva

CTE-DB-SUA. La rampa té unes dimensions en amplària de 2 metres sense pendent transversal. Està

Als punts on s’enderroqui una torre de guaita caldrà refer la vorera ja que les torres són circulars i

formada per dues rampes (de 5,12 m de llargària cadascuna) al 8% unides amb un replà intermedi de 2x2

envaeixen, en part, la vorera. També caldrà refer el mur exterior del camí de ronda per tal de tornar a

metres. Disposa de replà superior de 2x2 metres, mentre que a la part inferior queda sobre el paviment

tancar el recinte.

pla. Cada tram de rampa és inferior al 10 m de llargària. La rampa està dotada de barana lateral de 0,9 m

Bàsicament les voreres es refaran amb una solera armada sobre la que s’hi disposarà d’un llit de sorra i

d’alçària, amb passamà de tub rodó metàlꞏlic de 4 cm de diàmetre, travesser intermedi i sòcol de 0,1 m

morter per a fixació del panot. El mur del camí de ronda es refarà amb un doble mur de paret de bloc de

d’alçària i disposa de paviment antilliscant Classe 3 (formigó escombrat).

formigó gris que es revocarà i pintarà per les dues cares.

Finalment també es preveu una petita marquesina provisional de protecció per a evitar l’entrada d’aigua de
pluja.
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Es deixaran previstes preses d’aigua pel reg, per evitar la formació de pols durant els treballs.
En façanes de les edificacions es prendran les mesures més oportunes en prevenció d’evitar la caiguda

MC0. Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny

d’objectes de nivells superiors de la deconstrucció.
Els treballs previs consistiran en la implantació i el muntatge de les tanques d’obra.

Es disposarà a l’obra, per proporcionar en cada cas, de l’equip necessari per equipar als operaris amb la

També es procedirà a la verificació de les escomeses i existència de serveis comuns, desconnectant els

vestimenta de treball i protecció personal necessàries per la correcte execució de les seves tasques, tenint

que siguin innecessaris i comprovant el dimensionat i funcionament dels que es conservaran, com el

present les homologacions, certificacions de qualitat, idoneïtat del fabricant.

sistema d’evacuació d’aigües de les zones exteriors.

En cap cas s’utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc.
Els operadors dels equips i maquinària utilitzada en aquest tipus de deconstruccions hauran de conèixer els

MC1. Sistema estructural

riscos de la seva utilització, així com les regles i recomanacions aportades pels manuals d’ús i instruccions
dels fabricants de les màquines, equips o productes a utilitzar.

Veure apartat MD 3.2

Abans de posar la maquinària en funcionament, l’operador haurà de realitzar una sèrie de controls,
d’acord amb el manual del fabricant, tals com:

MC2. Sistemes envolvent i d’acabats exteriors


Mirar al voltant de la màquina per observar les possibles fugues i estat de les peces conduccions i
instruments de lectura.

L’actuació implica l’enderroc de tota la envolvent exterior dels cossos annexos existents i de les franges de
mur.



El lloc d’operació ha d’estar net, treure les restes d’oli, greix o fang del terra, les zones d’accés al quadre
de comandament i agafadors.

MC3. Sistema de condicionament, instalꞏlacions i serveis


Al realitzar la posada en marxa i iniciar els moviments amb l’equip, l’operador comprovarà especialment

L’actuació implica la retirada de totes les instalꞏlacions dels cossos annexos i dels murs a enderrocar, i la

que cap persona es troba al voltant del mateix, i s’hi ha algú, alertar de la maniobra per a que es posi fora

conservació i aprofitament dels sistemes de recollida i evacuació d’aigües de les zones exteriors

de l’àrea d’influència.

urbanitzades.



Verificar que les indicacions dels controls són normals.

En la instalꞏlació de grues o maquinària a utilitzar, es mantindrà la distància de seguretat a les línies de

MC4. Sistemes de compartimentació i acabats interiors

conducció elèctrica i es consultaran les normes NTE-IEB “Instalꞏlacions d’Electricitat, Baixa Tensió” i NTE-IEP
“Instalꞏlacions d’Electricitat. Posada a terra ”.

L’actuació implica la seva retirada complerta.

Pel que fa a les instalꞏlacions adossades als murs a enderrocar i que cal mantenir en servei es colꞏlocaran
bàculs paralꞏlels al mur per traspassar-hi les instalꞏlacions.

MC5. Mesures generals de protecció
Abans de l’inici dels treballs

Durant la realització dels treballs

Abans d’iniciar la deconstrucció, es neutralitzaran les escomeses de les instalꞏlacions, d’acord amb les
companyies de serveis. S’obturarà el clavegueram i es revisarà l’edifici, comprovant que no existeixin

L’ordre de deconstrucció s’efectuarà, en general, de dalt cap a baix, de tal forma que la deconstrucció es

magatzems de materials combustibles o perillosos, ni altres derivacions d’instalꞏlacions que no

realitzi pràcticament al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades sota la mateixa vertical ni en la

procedeixen de les connexions de l’edifici, així com que s’hagin buidat tots els dipòsits i canonades.

proximitat d’elements susceptibles de bolcada o abatiment.

En cap cas es començaran els treballs de deconstrucció sense que anteriorment hagin sigut anulꞏlats i/o

La maquinària utilitzada pels treballadors de deconstrucció estarà assentada sobre superfícies de treball

desviats els serveis d’aigua, gas, electricitat i telèfon, tant aèries com soterrades, d’acord amb les

suficientment sòlides i a criteri de la Direcció Facultativa. Els estabilitzadors i elements del llastrat i

respectives companyies de serveis.

assentament estable de la maquinària estaran utilitzats en llocs previstos pels seus respectius fabricants.

Es protegiran els elements de Servei Públic que puguin ser afectats per la deconstrucció, com boques de

Els materials de recuperació es classificaran i afegiran de forma estable i ordenada, fora de les zones de pas

reg, tapes i albellons de clavegueram, arbres, fanals, etc...

de persones o vehicles.
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El desmuntatge d’un element arquitectònic, no maniobrable per una sola màquina, es realitzarà mantenint-lo

L’aparició de dipòsits o canalitzacions enterrades, així com filtracions de productes químics o residus de

suspès o apuntalat, planificant la maniobra combinada amb altres màquines de forma que s’evitin les

plantes de procés industrial, pròximes a l’edificació a deconstruir, han de ser posats en coneixement de la

caigudes brusques i vibracions que puguin transmetre a la resta de l’edifici o als mecanismes de suspensió.

Direcció Facultativa de l’obra, per a que adopti les ordres oportunes en el relatiu a mesures de toxicitat,

Aquesta operació ha de ser dirigida obligatòriament per la Direcció Facultativa.

límits d’explosivitat o anàlisi complementaris, previs a la represa dels treballs. D’igual forma es procedirà
davant l’aparició de mines, avencs, corrents subterrànies, pous, etc...

L’abatiment d’un element es realitzarà permetent el gir però no el desplaçament dels seus punts de
suport, mitjançant mecanisme que treballi per sobre de la línia de suport de l’element de tal forma que

Detectada la presència de paràsits, xeringues o qualsevol altre vehicle de possible adquisició de malaltia

permeti el descens del mateix.

contagiosa, es procedirà amb suma cura a la desinfecció o retirada a incinerador clínic, de les restes

Els compressors, martells pneumàtics o similars s’utilitzaran prèvia autorització de la Direcció Tècnica de

sospitoses.

l’obra, en previsió de transmissió de vibracions perjudicials a l’estructura de l’edifici i confrontant.

Durant els treballs d’enderroc, sobretot durant la càrrega i transport de residus, es tancarà de forma

Es procurarà no acumular runes amb pes superior a 100 Kg/m² sobre forjats, en qualsevol cas no s’ha de

puntual la vorera.

superar els 300 Kg/m² excepte càlcul i indicació expressa de la Direcció Facultativa.

S’ha de procurar tallar el mínim l’accés de vianants, pel que s’impedirà l’accés d’aquests a la vorera en
els moments que entrin i surtin els camions; durant aquesta operació hi haurà dos operaris que desviïn

No es dipositarà runes sobre bastides.

els vianants per l’altra vorera del carrer. Quan finalitzi la jornada de treball, caldrà deixar ben tancada

No s’acumularà runes ni es recolzaran elements de deconstrucció contra tanques, murs o suports propis o

l’obra i senyalitzada, permetent el pas de vianants per la vorera que afecta l’enderroc. En el cas de

mitgers, mentre aquests deguin romandre en peu.

l’enderroc de la Zona 0 el pas de vianants quedarà prohibit a les voreres dels carrers Provença,
S’evitarà la formació de pols, regant lleugerament els elements o runes.

Nicaragua i Rosselló i s’afectarà a la circulació vial i aparcaments.

Després d’haver executat un abatiment, convé esperar un temps prudencial abans de tornar al mateix
treball.

Després de la deconstrucció

Al finalitzar la jornada no deuen quedar elements de l’edifici en estat inestable, susceptibles de desplom per

Un cop finalitzada la deconstrucció i enretirats tots els residus es procedirà a:

acció del vent, condicions atmosfèriques o altres causes. S’atirantaran si es precís i es protegiran de la

- Comprovar que no queda cap element inestable i repassar tots els paviments.

pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser afectats per l’aigua.

- Tornar al seu estat original els elements urbans, serveis, etc. que van ser protegits o desmuntats abans

Els operadors dels equips empleats en la deconstrucció hauran de complir i fer respectar als seus

de la deconstrucció o que s’hagin fet malbé durant la mateixa.

companys les següents regles:

- Sanejar remat coronament murs.

- No permetre l’estacionament ni la permanència de persones en les immediacions de les zones d’evolució

- Remat de tall de paret amb xapa metàlꞏlica pintada.

de la màquina.

- Remat de parament de paret arrebossat i pintat.
- Realitzar rampes accessibles amb baranes.

- No utilitzar la pala carregadora com a bastida o plataforma per al treball de persones.

- Construcció de paret de bloc de 20cm de gruix i de 1m d’alçada més reixa de 1m d’alçada.

- Treballar sempre que sigui possible amb vent posterior, per que la pols no impedeixi la visibilitat a

- Instalꞏlació de tanques provisionals d’obra tipus “Rivisa” amb peus de formigó.

l’operador.

- Instalꞏlació portes de reixa de 2m d’alçada.
- Estesa de sauló compactat.

- Sempre que sigui possible, colꞏlocar l’equip sobre una superfície plana, preparada i buidada, situat prou
lluny de les zones amb risc d’esfondrament.
- En els treballs de deconstrucció en proximitat de línies elèctriques, es mantindrà la distància de seguretat

MC6. Obra nova

establertes en les normes NTE-IEB “Instalꞏlacions d’Electricitat. Baixa Tensió” i NTR-IEP “Instalꞏlacions
d’Electricitat. Posada a Terra”.

Tot i que l’abast principal del projecte és l’enderroc, aquest comporta un seguit de petites operacions

Durant els treballs de deconstrucció poden aparèixer elements arquitectònics o arqueològics o artístics

d’arranjament posterior que són tractats com a un lot d’obra nova. A cada zona hi ha grafiat (als plànols

ignorats, que la seva presència s’ha de donar compte a l’ajuntament i suspendre momentàniament els

d’obra nova) les diferents actuacions que cal dur a terme i que, gràficament, estan ampliades i detallades

treballs en aquella àrea de l’obra.

als corresponents plànols de detalls constructius del final de la documentació gràfica.
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superior), amplada d’entre 0,5 i 0,75 m (igual a l’amplada del mur) i dos laterals de 0,1 m per tota l’alçada
1.

REMAT CORONAMENT MUR EXTERIOR

del mur (fins a sota inici coronament). Cada ala amb perforacions de diàmetre 10 mm avellanats, fets a

Remat del coronament de mur exterior del camí de ronda (un cop acabat l’enderroc dels elements afegits i

taller i situats cada 50 cm.

sobreposats) fins a aconseguir la secció original del coronament (de forma triangular a dues aigües) amb

Es presentarà la xapa i, a través d’ella, es faran les perforacions al mur amb broca de 10 mm de diàmetre

morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament

i 100 mm de llargària i es collarà amb tacs mecànics galvanitzats tipus HUS3-H 10x10 Classe 1 de cap

transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics, acabat remolinat. Categoria GP-CSII-W1, tipus

avellanat de HILTI o equivalent. Les xapes en forma de U es colꞏlocaran en peces de 1 metre de llargària,

MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de malla

amb les perforacions fetes a 25 cm de cada extrem i amb intereix de 50 cm. Es colꞏlocarà i fixarà la peça

10x10 mm) de 100 grm/m2.

inferior i es reblirà el seu interior amb morter de ciment M-7,5 gris, un cop fet el rebliment es colꞏlocarà la

El suport ha de ser resistent i estar net. Si el suport està sec o és molt absorbent, segons siguin les

següent peça i es soldaran a testa entre elles, així successivament fins a colꞏlocar la peça especial del

condicions d'aquest i de l'ambient, s'ha de mullar prèviament i esperar que absorbeixi l'aigua. No aplicar

coronament.

l’arrebossat sobre suports que estiguin saturats. Durant l'aplicació del arrebossat la temperatura ha d'estar

Les xapes es colꞏlocaran amb dues capes d’esmalt antioxidant a base de resines de nova generació, base

compresa entre 5ºC i 30ºC. No aplicar amb temps molt humit, amb pluja o amb risc de gelades. Quan el

aigua, de assecat ràpid, apte per al pintat directe sobre superfícies metàlꞏliques ferroses sense necessitat

temps sigui sec i calorós es realitzarà una humidificació de l'acabat a les 24 h. de la seva aplicació.

de imprimació prèvia, color a definir per la D.F. L’esmalt s’aplicarà tant a la cara interior com a l’exterior.

El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm. però en cap cas serà inferior a 10 mm. Per gruixos

Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d’ISAVAL o equivalent.

superiors a 20 mm. es realitzarà en dues capes, no superant en cap cas els 30 mm. Si calgués superar els
30 mm es faria una reconstrucció amb el mateix morter i ceràmica.
Pintat del coronament de mur amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per a obtenir efecte
veladura, permeabilitat al vapor d’aigua l’aire alta Classe 1, impermeable a l’aigua de pluja i d’alta

3.

REMAT DE PARET EXISTENT UN COP ENDERROCATS ELS COSSOS ANNEXES

resistència a la intempèrie. Les superfícies a pintar han d’estar netes, seques i exemptes de pols, grassa,

Un cop enderrocats els cossos i construccions annexes es procedirà a fer un remat de les parets existents,

salnitre, etc. No es pintarà amb temperatures inferiors als 7ºC (ni de l’ambient ni de suport) ni amb

consistent en un sanejat de la paret eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena de

humitats relatives superiors al 80%. El revoc a pintar tindrà una vida mínima de 2 a 4 setmanes, segons

revestiment (i el seu material de colꞏlocació) que no sigui revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les

les condicions meteorològiques, per aconseguir un bon enduriment.

zones

Preparació de la superfície a pintar:

on sigui necessari, es farà un parcejat amb morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la

-

Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent, barrejat

norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics, acabat

amb aigua (quatre parts d’aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte pur.

remolinat. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb

Agitar el producte fins a la seva perfecta homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de SILVEL

malla de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.

VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat entre mans d'almenys 12 hores, les dues mans
s'han de diluir amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de l'efecte estètic a

El suport ha de ser resistent i estar net. Si el suport està sec o és molt absorbent, segons siguin les

aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins a

condicions d'aquest i de l'ambient, s'ha de mullar prèviament i esperar que absorbeixi l'aigua. No aplicar

establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.

l’arrebossat sobre suports que estiguin saturats. Durant l'aplicació del arrebossat la temperatura ha d'estar

-

compresa entre 5ºC i 30ºC. No aplicar amb temps molt humit, amb pluja o amb risc de gelades. Quan el

Revoc existent en bon estat, primer es netejarà amb aigua nebulitzada a mitja pressió i es deixarà

assecar completament. Després es farà el mateix procés que per als revocs nous.

temps sigui sec i calorós es realitzarà una humidificació de l'acabat a les 24 h. de la seva aplicació.

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d’ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL

El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm. però en cap cas serà inferior a 10 mm. Per gruixos

CONCENTRAT d’ISAVAL o equivalents.

superiors a 20 mm. es realitzarà en dues capes, no superant en cap cas els 30 mm. Si calgués superar els
30 mm es faria una reconstrucció amb el mateix morter i ceràmica.

2.

Posteriorment es pintarà tot el parament vertical (resseguin el perímetre de la construcció enderrocada)

REMAT TALL VERTICAL A MUR EXTERIOR

Un cop acabat l’enderroc de tots els elements afegits i sobreposats als murs del camí de ronda es

amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al

rematarà la secció original del mur a base de colꞏlocar una xapa metàlꞏlica de 8 mm de gruix doblada en

vapor d’aigua l’aire alta Classe 1, impermeable a l’aigua de pluja i d’alta resistència a la intempèrie. Les

forma de U, d’entre 5 i 5,5 m d’alçada (alçada total igual a la del mur fins al carener del coronament

superfícies a pintar han d’estar netes, seques i exemptes de pols, grassa, salnitre, etc. No es pintarà amb

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ENDERROCS A L’ANTIGA PRESÓ MODEL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE DE BARCELONA
Carrer Entença, 155 Barcelona. V2
12

temperatures inferiors als 7ºC (ni de l’ambient ni de suport) ni amb humitats relatives superiors al 80%. El

passamà superior de tub d’acer rodó de 40 mm de diàmetre i muntants verticals de tub d’acer quadrat de

revoc a pintar tindrà una vida mínima de 2 a 4 setmanes, segons les condicions meteorològiques, per

40x40x4 disposats a l’inici i final de cada tram de rampa i al punt mig de la rampa.

aconseguir un bon enduriment.

Al replà superior es construirà una marquesina a base de 4 peus drets de tub d’acer 80x80x6 soldats

Preparació de la superfície a pintar:

sobre 4 plaques d’acer de 200x200x6 que es collaran dins del reblert de formigó amb 4 potes de 10 mm de

-

Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent, barrejat

diàmetre. Al damunt dels peus drets es soldarà l’estructura grafiada als detalls constructius formada per

amb aigua (quatre parts d’aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte pur.

tubs de 80x80x6mm que servirà de suport a la xapa de coberta (xapa grecada MT-32 d’acer galvanitzat

Agitar el producte fins a la seva perfecta homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de SILVEL

prelacat de 1,2 mm de gruix i color a definir per la D.F.) collada a l’estructura amb reblons.

VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat entre mans d'almenys 12 hores, les dues mans

Tots els elements metàlꞏlics es pintaran amb esmalt antioxidant (veure característiques al punt 2), color a

s'han de diluir amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de l'efecte estètic a

definir per la D.F.

aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins a
establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.
-

Revoc existent en bon estat, primer es netejarà amb aigua nebulitzada a mitja pressió i es deixarà

5.

TANCA DE PARET DE BLOC MÉS REIXA

assecar completament. Després es farà el mateix procés que per als revocs nous.

Als punts on s’enderroca el mur exterior del camí de ronda es crearà una nova tanca molt més lleugera,

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d’ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL

permeable i de només 2 m d’alçària. Aquesta nova tanca naixerà sobre la base del mur enderrocat i

CONCENTRAT d’ISAVAL o equivalents.

enrasada amb el pla exterior, serà de bloc de formigó vist de color gris de 40x20x20 cm i de 1 m d’alçada
coronat amb peça tipus plaqueta de formigó gris de 40x20x5 cm. Sobre aquest mur s’hi encastarà una
tanca tipus VERJA MALLAZO d’ADO o equivalent amb mòduls de 1x2,77m de reixa de malla construïda

4.

amb marcs de perfil PDS-26 de secció 40x44 per allotjar malla 300x50x5 fabricada amb filferro dur gris

RAMPA D’ACCÉS I MARQUESINA DE PROTECCIÓ

Un cop enderrocat el menjador es substituirà la porta existent per una d’iguals característiques (porta RF-

segons norma UNE en 1016-2. Pilars de tub secció rectangular 50x30, acoblats a bastidors mitjançant

90 de 1,20x2,10 m amb barra antipànic) pintada amb dues capes d’esmalt antioxidant a base de resines

casquets de tub 25x25. Pilars amb tap de plàstic color negre per a protecció aigües. Tot acabat lacat color

de nova generació, base aigua, de assecat ràpid, apte per al pintat directe sobre superfícies metàlꞏliques

blanc RAL 9010 (tota la tanca serà similar a l’existent al pati de l’Escola del xamfrà Entença/Rosselló).

ferroses sense necessitat de imprimació prèvia, color a definir per la D.F. L’esmalt s’aplicarà tant a la cara

Les parets de bloc es rebliran de formigó H-25 i s’armaran amb un rodó de 10 mm de diàmetre a cada sina

interior com a l’exterior.

vertical (ancorats mínim 10 cm a la base del mur enderrocat) i un rodó de diàmetre 10 cada dues filades

Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d’ISAVAL o equivalent.

horitzontals.

Es construirà una nova rampa d’accés des de la cota del paviment exterior (-0,82) i fins a la cota interior de

La tanca disposarà de les corresponents portes grafiades als plànols i formades per la mateixa tipologia de

la 4a galeria (0,00), de 2,00 m d’amplària i dues tramades d’uns 5,12 m de llargària i un pendent del 8%,

VERJA MALLAZO (portes de 2 m d’alçària) amb pany i clau.

amb replà intermedi i superior de 2,00x2,00 m. La rampa estarà formada per un fonament corregut de
40x40 cm de formigó H-25 sobre 10 cm de formigó de neteja, armat amb 4 rodons de 12 mm de diàmetre i
estreps del diàmetre 8 cada 20 cm. D’aquest fonament naixeren les armadures (1 diàmetre 10 a cada forat

6.

amb pota inferior de 20 cm) de les parets de bloc de formigó de color gris de 40x20x20 cm. Els blocs es

Als punts on s’enderroca el mur interior del camí de ronda es colꞏlocarà una tanca provisional tipus VERJA

massissaran amb formigó H-25 i es revocaran i pintaran (veure característiques del revoc i la

TRASLADABLE d’ADO o equivalent per a evitar el pas de persones i balisar els diferents desnivells

pintura/veladura als punts anteriors 1 i 3). Al damunt de les parets es coronarà amb una IPN-120

existents entre paviments, formades per bastidor de malla electrosoldada de mides de bastidor 3500x2000

correguda a la que s’hi encastaran i soldaran les IPN-80 colꞏlocades en sentit perpendicular a la rampa i

mm. d'altura. Malla electrosoldada amb filferros horitzontals plegats longitudinalment per aconseguir així

amb un intereix de 76 cm. Entre les IPN-80 es disposaran peces d’encadellat ceràmic de 80x25x4 cm que

una major rigidesa, soldats en els extrems a pals de tub diàmetre 40 mm, acabat galvanitzat. Els diferents

serviran com a encofrat perdut d’una capa de compressió de formigó H-25 de 8 cm de gruix armada amb

bastidors aniran units entre sí amb les peces especials de que disposa el sistema, excepte els bastidors

mallatzo 15x15 de diàmetre 6. L’acabat superficial del formigó serà escombrat per a garantir una Classe 3

que formaran la porta que seran fàcilment movibles. Tots els bastidors es suportaran sobre bases de

de lliscabilitat. Al damunt de la IPN-120 s’hi soldarà una barana metàlꞏlica d’acer per a pintar, de 90 cm

formigó del mateix sistema.

d’alçària total, amb sòcol de xapa d’acer de 1,5mm de gruix i 10 cm d’alçària, travesser intermedi i

La tanca disposarà de les corresponents portes grafiades als plànols i formades per la mateixa tipologia de

TANCA PROVISIONAL

VERJA TRASLADABLE (portes de 2 m d’alçària).
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7.

BÀCUL PROVISIONAL

Als punts on queda grafiat als corresponents plànols, es faran uns fonaments de 80x80x80 cm de formigó
armat H-25 amb 4 rodons diàmetre 12 a cada cara i estreps en els dos sentits de diàmtre 8 cada 20 cm.
Dins d’aquests fonaments s’hi col.locaran 4 perns M22x600 amb pota i cap roscat que serviran per a
col.locar i anivellar la placa base de 400x400. Sobre la base es diposarà un bàcul torncocònic (conicitat
12,5%) d’acer galvanitzat, 4 mm de gruix, 5m d’alçada i 127 mm de diàmetre de base. Cada bàcul
disposarà de la corresponent posat a terra.

8.

ESTESA DE SAULÓ

Per tal de regularitzar la superfície del paviment a les zones on s’enderroquen cossos annexes, es farà un
rebliment mínim de 10 cm de sauló compactat al 95% del PN.

9.

RECONSTRUCCIÓ DE MUR I VORERA UN COP ENDERROCADA LA TORRE DE GUAITA

Als punts on s’enderroqui una torre de guaita caldrà refer la vorera ja que les torres són circulars i
envaeixen, en part, la vorera. Bàsicament les voreres es refaran amb una solera de 15 cm de gruix de
formigó H-25 armada amb mallatzo 15x15 cm de diàmetre 6 mm, al seu damunt s’hi disposarà d’un llit de
sorra de 3 cm i morter de 2 cm per a fixació del panot (igual a l’existent) de 20x20x4 cm.
També caldrà refer el mur exterior del camí de ronda per tal de tornar a tancar el recinte. El mur del camí
de ronda es refarà amb un doble mur de paret de bloc de formigó gris que es revocarà i pintarà per les
dues cares. Les dues parets es faran enrasades amb les cares exteriors del mur del camí de ronda, seran
de bloc de formigó gris de 40x20x20 cm reblerts de formigó H-25 i armades amb un rodó de 10 mm de
diàmetre a cada sina vertical (ancorats amb potes a la solera) i un rodó de diàmetre 10 cada dues filades
horitzontal (ancorades 10 cm als trams de mur existents). Als dos extrems i al punt central es farà un
lligada de les dues parets amb el mateix sistema de bloc armat. A la part superior es refarà la secció del
coronament amb peces ceràmiques (encadellats i totxanes). Les dues cares exteriors del mur i tot el
coronament es revocaran i pintaran (veure característiques del revoc i la pintura/veladura als punts
anteriors 1 i 3).
En el cas de les zones 1 i 2b, les torres de guaita enderrocades no queden entre murs del camí de ronda
sinó entre mur i nova tanca (punt 5) baixa de 2 m. En aquests punts (veure detall 11) es farà una
combinació dels diferents detalls explicitats amb anterioritat, així és refarà la vorera segons punt 9, el tall
del mur segons punt 2 i nova tanca segons punt 5.
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MN. COMPLIMENT DE NORMATIVA
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La normativa a considerar en residus d'enderrocs i de construcció seran les següents:

Codi tècnic de la edificació DB-HS 5 Salubritat: Evacuació d'aigües (RD 314/2006 de 17 de març) i
modificació del text pel RD 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE 23/10/07) i la correcció d’errors publicada al

Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.

BOE de 25/01/2008 i normes UNE de referència segons l'apèndix.

Decret 115, de 06/04/1994; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) Regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Aigua sanitària

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de

Codi tècnic de la edificació DB-HS 5 Salubritat: Subministrament d'aigua (RD 314/2006 de 17 de març) i

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon

modificació del text pel RD 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE 23/10/07) i la correcció d’errors publicada al

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció (DOGC núm. 5664, de 06/07/2010).

BOE de 25/01/2008
RD 865/2003, de 4 de juliol, pel que s'estableixen els criteris higiènicosanitaris per a la prevenció i control

Catàleg de residus de Catalunya.

de la legionelꞏlosi

Decret 34, de 09/01/1996; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996)

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la

* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865,

prevenció i el control de la legionelꞏlosi.

12/04/1999) Finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la
deposició de residus.
Llei 16, de 13/06/2003; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915,

Producció d’aigua calenta sanitària

01/07/2003) Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els

Codi tècnic de la edificació DB-HE 4 Estalvi d'energia: Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària

edificis.

(RD 314/2006 de 17 de març) i modificació del text pel RD 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE 23/10/07) i

Decret 21, de 14/02/2006; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574,

la correcció d’errors publicada al BOE de 25/01/2008

16/02/2006) (Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2006)

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els

Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009; del Departament de la

edificis Electricitat

Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Reglament electrotècnic de baixa tensió (RD 842/2002 de 2 d'agost) i normes UNE

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de

relacionades Guia tècnica d'aplicació al reglament electrotècnic de baixa tensió

protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
Decret 152, de 10/07/2007; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)

NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS DE FECSA ENDESA

Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Introducció a les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa

Real Decreto 105, de 01/02/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)

NTP Generalitats NTP Línies Aèries de Mitja Tensió

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels

NTP Línies Aèries de Baixa Tensió

residus. Llei 8, de 10/07/2008; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)

NTP Línies Subterrànies de Mitja Tensió

S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

NTP Línies Subterrànies de Baixa Tensió

Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009)

NTP Centres de Transformació en Edificis

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-

NTP Centres de Transformació Rurals

ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

NTP Instalꞏlacions d’enllaç de Mitja Tensió
NTP Instalꞏlacions d’enllaç de Baixa Tensió

La normativa a considerar en la realització de les instalꞏlacions seran les

Guia Vademècum per a instalꞏlacions d’enllaç en Baixa Tensió Gas

següents:

RD 919/2006, de 28 de juliol, pel que s'aprova el Reglament Tècnic de distribució i utilització de
combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementaries ICG 01 a 11.

Sanejament

Norma UNE 60601: Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor o fred per a cogeneració
que utilitzen combustibles gasosos.
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Norma UNE 60670: Instal•lacions receptores de gas subministrades a una pressió màxima d'operació
(MOP) inferior o igual a 5 bar
Norma UNE 123001: Càlcul i disseny de xemeneies metàlꞏliques. Guia
d'aplicació Instalꞏlacions de calefacció i climatització
Reglament d'instalꞏlacions Tèrmiques en Edificis (RITE) Instruccions Tècniques
INSTRUCCIÓ 3/03 de la DGCSI per la qual es regulen els requisits de ventilació dels locals on s'instalꞏlin
calderes de combustible líquid per a calefacció i/o aigua calenta sanitària de potència tèrmica nominal
inferior o igual a 70 kW
Instalꞏlacions de comunicació i veu i dades
Infraestructura Comú de les Telecomunicacions, ICT. Real Decret 401/2003 i ordre ministerial del 14 de
maig del 2003.
UNE-20539-1:1996, Dimensions de les estructures mecàniques de la sèrie de 482,6 mm. Part 1: Plafons i
bastidors.
UNE-20539-2:1996, Dimensions de les estructures mecàniques de la sèrie de 482,6 mm. Part 2: Armaris i
passos de les estructures de bastidors.
UNE – EN 50173-1:2005, Tecnologia de la informació. Sistemes de cablejat genèric. Part 1: Requeriments
generals i àrees de oficina.
UNE – EN 50174-1:2001, Tecnologia de la informació. Instalꞏlació de cablejat. Part 1: Especificació
i assegurament de la qualitat.
UNE – EN 50174-2:2001, Tecnologia de la informació. Instalꞏlació de cablejat. Part 2: Mètodes i
planificació en l’interior dels edificis.
UNE – EN 50346:2004/A1:2008 Tecnologies de la informació. Instalꞏlació de cablejat. Assaig de cablejats
instalꞏlats.
Es dona compliment a la Llei 32/2006 del 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la
construcció.
Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li
sigui d’aplicació.

Barcelona, novembre de 2018
Signat: Josep Codinas Garcia
Arquitecte Tècnic
Valeri Consultors Arquitectura Enginyeria Urbanisme S.L.P.
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ANNEX 1 PLANIFICACIÓ OBRA
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MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 -

LÍQUIDS

B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat
o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les
especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar
a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun
dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització
dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article
27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 -

GRANULATS

B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0310020,B0310500,B0315601.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció
Pàgina: 1

i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius
que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin
nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans,
o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial
i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció
d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi
petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat
àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat,
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
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- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més desfavorables que
presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els
assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental
del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat,
realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid
subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar l'execució
de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar
la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les
especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar
els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions
exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada
per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent
de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar
un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita,
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús
no estructural.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant
el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat
a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
B03 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar
com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions
que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions
que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals
de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta,
embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
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B032 - SAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0321000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a
dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi
consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els
següents assaigs d'identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment homogenis, o si
en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del
material corresponent.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 -

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B051 - CIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un
procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva
traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat
de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny,
no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol
i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest
contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
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¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components
principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN
197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns)
i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat
amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les
mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són
les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat
amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les
corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros
para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos
para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación
de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación
de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).
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UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions
tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu
emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques
físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta
documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit
alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats
no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs
d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar
els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat,
quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i
que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec
existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids
de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el ràpid transvasament
a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han
de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B0 - MATERIALS BÀSICS

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención
de vehículos.
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.

B05 -

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

____________________________________________________________________________

AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B053 - CALÇS

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
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- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de
construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de calç
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell
o distintiu de qualitat
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on
ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de calç
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents
que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control
de recepció, segons UNE-EN 459-2:
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior,
quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada
es realitzaran els següents assaigs:
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció
i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra
si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.

la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador
hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes
del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció.
En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de
superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar
els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de
la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient
en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals
i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN
197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B
(UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2),
i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a).
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar
embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065910C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol
4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades
del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també,
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¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar
embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució).
Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm;
i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el
formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del
nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de
la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica
real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior
a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència
a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire
ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari,
s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre
2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els
valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà
com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa
central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >=
fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts
està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades
les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series
de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran
a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa
de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració
d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
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de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306)
a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta
si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble
de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó
de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN
197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B
(UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2),
i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa amb granulat reciclat (HRM): 2.300 kg/m3
- Formigons armats amb granulat reciclat (HRA): 2.500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a).
La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació
aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar
embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar
embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució).
Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm;
i 0,063 mm UNE EN 933-2.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 -

FORMIGONS DE COMPRA

B06A - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR RECICLATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06A960B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó fabricat amb granulat gruixut reciclat procedent del matxuqueix de residus de formigó, en una proporció <= 20% del pes total del granulat
gruix, amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol
4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HRM pel formigó reciclat en massa, HRA per al formigó reciclat armat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- HRM = 20,25,30,35,40
- HRA = 25,30,35,40
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades
del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària
màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també,
la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador
hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció.
En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de
superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar
els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
En ambients d'exposició H o F:
- S'introduirà un contingut mínim del 4,5% d'aire oclòs, mitjançant additiu inclusor d'aire
- L'àrid reciclat serà estable front a solucions de sulfat sòdic o magnèsic
Si el formigó reciclat està exposat a sulfats, s'haurà de conèixer la procedència del granulat reciclat que el composa, havent estat aquets fabricat
amb ciments resistents als sulfats
Si el formigó reciclat està exposat a l'aigua marina, s'haurà de conèixer la procedència del granulat reciclat que el composa, havent estat aquets
fabricat amb ciments resistents a l'aigua de mar
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de
la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient
en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals
i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
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- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el
formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre
2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els
valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà
com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot
a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa
central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >=
fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts
està compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades
les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i
de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306)
a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta
si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble
de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó
de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà
estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series
de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran
a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa
de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració
d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del
nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de
la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica
real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior
a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència
a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire
ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari,
s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
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- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.

MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica
(façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 -

MORTERS DE COMPRA

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710250,B0715000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar
sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació
de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en
terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans
d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que
es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una
reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components
bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui.
Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que
s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se
n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant
per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves
propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
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- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de
condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert
a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà
el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.
____________________________________________________________________________

B0A -

FERRETERIA

B0A5 - CARGOLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A5C000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Cargols autoroscants amb volandera
- Cargols taptite d'acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària
(UNE 17-051).
La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca.
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

B0 - MATERIALS BÀSICS
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
B0A -

FERRETERIA
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

B0A1 - FILFERROS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres
imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de
poli(cloruro de vinilo).
____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A6 - TACS I VISOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A62F90.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida
per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible
amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar
que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B2C000.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins
de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal
de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat
en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació
següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els
documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes
a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es
prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la
càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin
els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant,
on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat
de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2
provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de
com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs,
de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les
de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
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- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació
de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un
diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius
del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat
simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques
geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només
caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer
entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions,
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions
geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex
11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el
procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització
de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus
de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà
abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de
que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges
definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna
especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions
definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment
d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà
oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà
de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al
repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures
bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent,
que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació
industrial aliena a l'obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements aparellats, en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

B0B -

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar
que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B0B34234.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE
o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins
de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal
de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat
en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació
següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
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- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en els
documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes
a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es
prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la
càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin
els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant,
on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat
de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2
provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de
com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs,
de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les
de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació
de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un
diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius
del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat
simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques
geomètriques. En el cas que l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només
caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer
entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions,
i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions
geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex
11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el
procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització
de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus
de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà
abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de
que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges
definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les
especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna
especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions
definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment
d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà
oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà
de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al
repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B0 - MATERIALS BÀSICS
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PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CH - PLANXES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CH8D30.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim
Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons
- Planxa grecada d'acer galvanitzat
- Planxa grecada d'acer prelacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma
UNE-EN 10025-2.
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el
valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.
Tipus d'acer: S235JR
Toleràncies:
- Amplària de muntatge
- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%
- Gruix de la planxa:
- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para conformación en
frio. Condiciones técnicas de suministro.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per
un laboratori acreditat:
- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130
- Característiques mecàniques:
- Resistència a la tracció
- Allargament mínim
- Duresa Brinell
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Llargària
- Amplària
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material
rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa
d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir
l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
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MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT

B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT

____________________________________________________________________________
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0E244L6.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides,
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres materials incorporats
durant o desprès del procés de fabricació.
Els extrems poden ser llisos o encadellats.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva
manipulació o col·locació.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 50%
- Alleugerit: <= 60%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís: <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat: <= 25%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat pel fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a exteriors:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formació d'encaix: <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
- Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3
- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6): >= valor declarat pel fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física
o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error
inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat
d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat
del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma UNE-EN 771-3
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
constructius.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs,
segons la norma UNE-EN 772-1.
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència
a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial
que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que
el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat amb les especificacions declarades del fabricant
seguirà les designacions de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa
d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, es repetirà
l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________
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MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0F8 - SUPERMAONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F8A540.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors,
tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió
mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha
de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva
manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
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Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior
a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels
admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN
771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN
771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons,
segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa
d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest,
quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes
que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error
inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat
d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat
del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F -

MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FA - TOTXANES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FA12A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors,
tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha
de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva
manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
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- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior
a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels
admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN
771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de
tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN
771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons,
segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa
d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest,
quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes
que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B1Z -

MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

B1Z6 - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z6AF0A,B1Z6211A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error
inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat
d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat
del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència
a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial
que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 -

MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44Z50BA,B44Z702A,B44ZB056.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons
UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0
o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils forad ats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
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- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de
perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de
perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tè cniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Cada perfil foradat ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, que permeti relacionar el producte
o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de
perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de partida.
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l’acer
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser equivalent a la del
material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d’espàrrecs
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de
fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar
el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer.
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar.
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig,
de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals.
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les soldadures de punteig que no
s’incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar
la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació
o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no
es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors
especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval
de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1.

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del
seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge
i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part
no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols,
han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació
o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces
d'unió.
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar
els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de
fer cicles addicionals de collat .
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols sense pretesar.
Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l’indicador directe de tensió
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no
es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per sota dels valors
especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval
de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN
ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el
temps d’enduriment després de l’obertura del recipient.
Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera
que no s'alterin les seves condicions.
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat aplicable,
d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:
- El número d’identificació de l’organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros
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estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de
suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de
suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.

mecàniques del filferro. UNE-EN 10218-1
- Comprovació geomètrica del diàmetre del filferro i del pas de malla (5 determinacions).
- Comprovació del galvanitzat: si s'escau, assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (5 determinacions). L'acabat
galvanitzat, seguirà les normes UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 14713, i així ho certificarà el fabricant
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, i amb els criteris de les normes UNE-EN 10223-4 (malles electrosoldades), UNE-EN
10223-5 (malles nuades), i UNE-EN 10223-6 (malles de simple torsió).
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran el materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de garantia.
Els assaigs de comprovació de característiques mecàniques han de resultar d'acord a les condicions especificades.
Si s'observen irregularitats en les característiques geomètriques o del recobriment, es rebutjaran les peces afectades i es repetirà l'assaig
sobre 10 noves mostres que hauran de resultar conformes a les especificacions per tal d'acceptar el subministrament. En cas contrari, s'intensificarà
el control fins al 100% dels elements rebuts.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B6A -

MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES
B89 -

MATERIALS PER A PINTURES

B6A1 - REIXATS METÀLꞏLICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZNE00,B89ZB000.
B6A16AB0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils i malla electrosoldada d'acer que formen el reixat.
S'han considerat els tipus següents:
- D'acer galvanitzat
- D'acer pintat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
La malla ha d'estar fabricada per soldadura de resistència elèctrica practicada a cada punt d'intersecció entre els filferros longitudinals i
transversals.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Ha de tenir un pas de malla constant i uniforme.
La unió entre els perfils i la del bastidor amb el pal cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). S'admet la unió amb visos autoroscants,
sempre que el perfil porti plecs, fets especialment per a allotjar la rosca del vis.
Resistència a la tracció dels filferros longitudinals i transversals: >= 350 N/mm2 i <= 950 N/mm2
Dispersió de la resistència a la tracció dins de qualsevol lot: <=200 N/mm2.
Toleràncies:
- Llargària dels perfils: ± 1 mm
- Gruixos: ± 0,5 mm
- Secció dels perfils: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió dels perfils: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
- Dimensions de la malla:
- malla 25 mm: ± 2,0 mm
- 25 mm < malla <= 50 mm: ± 3,0 mm
- 50 mm < malla <= 75 mm: ± 4,0 mm
- malla > 75 mm: ± 5,0 mm
- Diàmetre dels filferros: han de complir les toleràncies de l'UNE-EN 10218-2
REIXAT D'ACER GALVANITZAT:
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
REIXAT D'ACER PINTAT:
Ha d'estar protegit amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 10223-4:1999 Alambre de acero y productos de alambre para cerramientos. Parte 4: Malla electrosoldada.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha d'acompanyar el subministrament del material amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixin les condicions exigides
al plec i, com a mínim:
- Diàmetre dels filferros i dimensions de la malla, segons UNE-EN 10218-2 i UNE-EN 10223-4.
- Característiques mecàniques del filferro, segons UNE-EN 10218-1
- Composició química de la colada d'acer.
- Qualitat del zenc i massa del recobriment UNE-EN ISO 1461
- Comprovació de la uniformitat del recobriment UNE 7183
Els assaigs que recolzen aquest certificat hauran de correspondre al lot de subministrament i estar realitzats per un laboratori acreditat.
OPERACIONS DE CONTROL:
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment, i recepció del corresponent certificat de qualitat del
fabricant on es garanteixin les condicions exigides. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altra legalment reconeguda a un
país de l'UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents
al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Sempre que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, es realitzaran els assaigs de comprovació de les característiques
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Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents
als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per
evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie
i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat
atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització
mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca
per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents
als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar
bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació
dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície
a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar
bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
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- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície
a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa
uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa
uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa
uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície
a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície
a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè)
als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb

ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
el terra. S'ha de preservar de les gelades.

el terra. S'ha de preservar de les gelades.

el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
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- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar
els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar
els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació
i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera
instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material.
En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin
d'acord a dites especificacions.

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida
o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència química alta enfront dels
àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus productes derivats, mitjançant el control dels
organismes que destrueixen o alteren la fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat
atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades
amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents
adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme
desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
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B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z -

MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZAA000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
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- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa
uniforme després de l'assecat
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa
uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min
- 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar
pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control
ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat
per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge
CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne
la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar
els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats
del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per
un laboratori acreditat:
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar
els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin mal estat de conservació
i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera
instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del material.
En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin
d'acord a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa
d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS

- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat
CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l'ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics,
ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs
(UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda
a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat
de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment,
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del
subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions.
Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt
si ambdues resulten conformes a l'especificat.

B9E -

MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS

B9E1 - PANOTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E13200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons
aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm

____________________________________________________________________________

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAS -

MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS

BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASA71LB.
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's
a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió
2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
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Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta.
S'han considerat els materials següents:
- Fusta
- Metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver
senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació.
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions
exigides a la resta de la fulla.
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar
automàticament.
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Components:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Material
¦Característiques dels components
¦
¦ porta
¦
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦
Fusta
¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules ¦
¦
¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦ EI2-C-30 ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
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¦
¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina
¦
¦
¦no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
¦
¦
¦revestit de xapa
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦
Fusta
¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat
¦
¦
¦de partícules
¦
¦ EI2-C-60 ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦
¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo- ¦
¦
¦merats, protegit amb làmina no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
¦
¦
¦revestit de xapa
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦
Fusta
¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers
¦
¦
¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una
¦
¦ EI2-C-30 ¦làmina no tumescent a cada costat
¦
¦
¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦
¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina
¦
¦
¦no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiments de base de fusta massisa protegit
¦
¦
¦amb xapa no tumescent
¦
¦
¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar
¦
¦
¦i tauler de partícules ignífug i xapat
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦Metàl·lica ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,
¦
¦
¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes
¦
¦
¦mitjançant adhesiu ignífug
¦
+----------------------------------------------------------------------+
Dimensions de la finestreta: >= 0,1 m2
Dimensions:
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
PORTA DE FUSTA:
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de reblert.
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats
amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes emmetxades no ha de superar el 6%.
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.
Les fulles han de ser planes llises i massisses.
PORTA METÀL·LICA:
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar
les fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge.
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:
- Porta d'una fulla: >= 7
- Porta de dues fulles: >= 8
Nombre de golfos:
- Porta d'una fulla: >= 2
- Porta de dues fulles: >= 4
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que la tanqui correctament.
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària
de cada fulla, amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha
d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d'estar dissenyat i construït d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125.
Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125:
- Categoria d'ús (primer dígit).
- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un
risc d'accident o mal ús
- Durabilitat (segon dígit):
- Grau 6: 100 000 cicles
- Grau 7: 200 000 cicles
- Massa de la porta (tercer dígit):
- Grau 5: fins a 100 kg
- Grau 6: fins a 200 kg
- Resistència al foc (quart dígit):
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums
- Seguretat de les persones (cinquè dígit):
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones
- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):
- Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada
- Seguretat de bens (setè dígit):
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones
- Projecció de la barra (vuitè dígit):
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal)
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)
- Tipus d'operació de la barra (novè dígit):
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta
metàl·lica, tot el conjunt haurà de tractar-se amb una emprimació antioxidant.
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos
y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos
y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal.
Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació, ja sigui sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé
a la informació comercial que l'acompanya:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador
- Direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número corresponent del certificat CE de conformitat
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1
- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la norma UNE-EN 1125)
- Referència a la norma europea EN 1125
- Mes i any del muntatge final pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista
els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Comportament al foc UNE 23802.
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Dimensions nominals
- Rectitud d'arestes.
- Planor
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material
rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa
d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir
l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 -

BARANES I AMPITS

BB12 - BARANES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB121NA0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
- De perfils IPN
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables,
la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre
brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
BARANES DE PERFILS IPN:
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
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No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Tipus d'acer: S275JR
Protecció de galvanització: >= 400 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%

- Un codi de producte únic
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp):
- sobre la llargària total lt: xt =< 0,003 x lt
- sobre una llargària parcial lp >= 1m: xp =< 0,003 x lp
- Llargària:
- bàculs d'alçària nominal =< 10 m: ± 1%
- bàculs d'alçària nominal > 10 m: ± 1,2%
- Sortint del bàcul: ± 2%
- Angle de fixació de la lluminària: ± 2º respecte a l'horitzontal (sense càrrega)
- Obertura porta: + 10 mm; - 0 mm
- Secció transversal:
- tolerància de la circumferència: ± 1%
- desviació forma (seccions circulars): ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada
- desviació forma (seccions poligonals): ± 4% valor nominal sobre les cares del polìgon
- Dimensions de l'acoblament:
- llargària: ± 2 mm
- diàmetre:
- fixació obtinguda a partir de tubs d'acer: tolerància segons EN 10210-2
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació: ± 2%
- Torsió:
- bàcul encastat: >5º entre el braç del bàcul i l'eix radial que passa pel centre de la porta
- bàcul amb placa d'ancoratge: ± 5º entre el braç del bàcul i la posició prevista de la placa
- Gruix: la tolerància serà la que s'exigeix al material del que s'obté la bàcul
- Verticalitat (bàculs amb placa d'ancoratge): <1º entre l'eix del bàcul i l'eix perpendicular al pla de la placa

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
BARANES DE PERFILS IPN:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.)
es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de
recepció si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents a la
classificació de la barana (UNE 85238).
- Assaigs estàtics
- Assaigs dinàmics
- Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
- Massa de recobriment (mètode magnètic)
- Assaig d'adherència del
- Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del
plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es
rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments
per tal d'acceptar el lot corresponent.
____________________________________________________________________________

BH - MATERIALS PER A INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT
BHM -

ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

BHM3 - BÀCULS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb distintiu de la marca i número d'identificació.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE,
segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a àrees de circulació:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme notificat
- El nom o la marca d'identificació del fabricant
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar
- Resistència a càrregues horitzontals
- Prestacions davant de l'impacte de vehicles
- Durabilitat
____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHM31H7A.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BR3 -

Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, com a màxim, d'un sol braç, amb platina de base i porta.
S'han de considerar els tipus següents:
- Bàcul troncocònic
- Bàcul amb braç de tub
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
El bàcul estarà dissenyat i construït segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5.
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser adequat per a la galvanització en calent
quan es requereixi aquesta protecció:
- Bàculs de planxa o xapa d'acer: material d'acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), EN 10149-1 i EN 10149-2
- Bàculs d'acer acabat en calent: material d'acord amb la norma EN 10210
- Bàculs d'acer conformat en fred: material d'acord amb la norma EN 10219
- Bàculs d'acer inoxidable: material d'acord amb la norma EN 10088
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes, com és ara bonys, butllofes, esquerdes o incrustacions que siguin perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària:
+----------------------------------------------------------+
¦Dimensions (mm) ¦
300x300x6
¦
400x400x10
¦
¦----------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Alçària (m)
¦ 4
¦ 5
¦ 6
¦ 8
¦ 9
¦ 10 ¦
+----------------------------------------------------------+
Pern d'ancoratge: acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes: Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Dimensions de la subjecció de les lluminàries: Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%
TRONCOCÒNIC:
- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3%
Els bàculs Han d'anar marcats, de manera clara i duradora, amb la següent informació com a mínim:
- El nom del fabricant
- L'any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
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CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS

BR34 - ESMENES BIOLÒGIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR341150.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics
- Bioactivador microbià
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu orgànica de turba negre.
Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%
Contingut de microorganismes: 2800 milions/g
Contingut de matèria orgànica: 30%
Grandària màxima: 2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos tancats i precintats.
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus d'humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
D-

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de
l'etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents
a l'anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics
4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar
s'ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 -

MORTERS I PASTES

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0701461,D07036D2,D070A4D1,D0701641.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec
de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material
rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.
____________________________________________________________________________

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B -

ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B2C100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada
ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques
geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni
trencaments en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
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- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí,
de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament
d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________

4-

CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ

48 - REVESTIMENTS
481 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
481R18Z5,481R18Z8.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació de revestiments de paraments horitzontals o verticals, arrebossats o enguixats, amb reposició del revestiment.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reparació superficial de parament arrebossat, amb acabat arrebossat i pintat
- Reparació d'esquerda lineal en parament arrebossat, amb acabat arrebossat
- Sanejament de sòcol arrebossat o enguixat, amb acabat arrebossat de morter porós drenant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Repicat del revestiment existent amb mitjans manuals
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
- Neteja de la zona de treball
- Execució del revestiment en les capes previstes i cura del morter cada capa
- Interposició d'armadura amb malla de fibra de vidre, en el seu cas
- Acabat de la superfície
- Aplicació de les capes de pintura, en el seu cas
- Repassos i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura
uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
En el revestiment de pintura no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: ± 10 mm
- Acabat a bona vista: ± 5 mm
- Acabat reglejat: ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui.
Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta,
s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.
En el procés de repicat del parament s'ha d'evitar la formació de pols i molestar el mínim possible als afectats.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits.
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.
En el cas de la interposició d'una armadura, abans d'executar el revestiment cal comprovar que la malla esta ben adherida al revestiment, forma
una superfície plana i la seva extensió es la que determina la DT.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes
i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.
ACABAT PINTAT:
No s'ha de treballar quan l'humitat relativa de l'aire es superior al 60%.
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REPARACIÓ SUPERFICIAL O SANEJAMENT DE SÒCOL:
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc.
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
REPARACIÓ D'ESQUERDA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i
de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra,
etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com
a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar
l'enderroc, aprovats per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
____________________________________________________________________________
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E2R2EGR0,E2R2EG1A,E2R2EG1B,E2R2EGR3,E2R2EG2A,E2R2EG2B,E2R2E2C1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Classificació dels residus en obra
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5
del REAL DECRETO 105/2008 :
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en
les fraccions següents:
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els
espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació
del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments
accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de
perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de
líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos
y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________
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- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de la DF encara que suposin
un increment de les característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre
amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta
amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del formigó.
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del
seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge
i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part
no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols,
han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del
material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons
EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0
o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
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CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en
obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els desperfectes superficials
siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar
fins que sigui conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball
estructural, la peça ha de ser substituïda.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi
acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes
de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser
retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat
de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment
per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.
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Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment
de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments
adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim,
10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació
de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació
o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces
d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar
els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de
fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar.
Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat
i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida
i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua
i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front
l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de
fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar
el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig,
de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les toleràncies
establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les soldadures de punteig que no
s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar
la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77
de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.

- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es
pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat
de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies
al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i la documentació del
subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries per establir el mètode
de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds
majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida entre les seccions
extremes materialitzada amb un filferro tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis
anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el
control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i
es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les
especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb
les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb
les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

____________________________________________________________________________

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, tant per als productes com
per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
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E4BCMA88.

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a
la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l'adhesiu al forat
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha
de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó
o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó
proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència
a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de
lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant,
en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del
formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas
es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons
s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en
la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article
8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments
mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les
prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició
vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la
suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí,
de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors
ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix
l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la
normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge
de la mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit,
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
____________________________________________________________________________
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E612 - PARETS DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E612TRAV.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
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La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència
a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per
filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.),
han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell
element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura
hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests
límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti
pels junts horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de
4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades
per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa
vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes
constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
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E618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E618566N.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets i envans de blocs de morter de ciment i blocs de morter de ciment hidròfug, col·locats amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació de paredó o paret de tancament o divisòria, recolzat amb blocs per a revestir o d'una o dues cares vistes
- Formació de paredó o paret de tancament passant amb blocs per a revestir o d'una cara vista
- Formació de paret de tancament amb blocs encadellats d'una o dues cares vistes
- Formació de pilar amb blocs encadellats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
No pot ser estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos parcials:
- Pilar: ± 20 mm
- Paredó o paret: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems:
- Pilar: ± 40 mm
- Paredó o paret: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts:
- Horitzontals: + 2 mm
- Verticals: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
PARET O PAREDÓ:
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc, si el tipus de bloc es foradat,
o de 3/4 o mig bloc, si es massís.
Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats i si el tipus de bloc és encadellat, els verticals, si la DF no fixa cap altra condició.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell
element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura
hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris
fixats per la DF.
Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.
Les peces que formen els brancals, els junts de control i l'acord amb d'altres parets i paredons, han d'estar reblerts de formigó en tota l'alçària
de la paret.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Gruix dels junts:
- Verticals: 0,6 cm
- Horitzontals: <= 1,2 cm
ELEMENTS DE BLOC ENCADELLAT:
En el pilar, les peces han d'estar encaixades en sec.
La paret ha d'estar travada en els acords amb d'altres parets i pilars.
El pilar ha d'estar travat a la paret.
Els blocs han d'estar reblerts de formigó.
Han de tenir l'armadura necessària que garanteixi una estabilitat i resistència correctes.
Gruix dels junts verticals: <= 1,2 cm
PAREDÓ O PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Cada 5 filades, com a màxim, hi ha d'haver un element formigonat i armat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests
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límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar el bloc per col·locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar.
Les peces que s'han de reblir de formigó, han de tenir la humitat necessària, abans de l'abocada, perquè no absorbeixin l'aigua del formigó. Si
el bloc conté additiu hidrofugant, no s'ha d'humitejar.
El formigó dels brancals, dels junts de control i dels acords, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits
dintre de les peces.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

Col·locació de bastiments de perfil U de PVC rígid:
- Replanteig de la posició i dels elements de fixació
- Fixació de l'element al suport
Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb platina o amb fleix d'acer:
- Replanteig de l'element sobre l'estructura
- Neteja de la base
- Fixació de l'element a l'estructura i després a la paret
Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs:
- Neteja i preparació dels elements a on es fa l'abocada
- Abocada i compactació del formigó
TRAVADA DE PARETS:
El connector col·locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i fixat amb el mateix morter de la paret.
El connector col·locat amb fixacions mecàniques, ha de quedar fixat mecànicament en una paret i embegut en el morter del junt horitzontal de l'altre.
Si el connector s'utilitza com a suport d'una paret, paredó o envà, la col·locació s'ha de fer a portell.
En parets formades per peces foradades, el connector ha de coincidir amb els envanets interiors de la peça sobre la qual es recolza.
La llargària desenvolupada del connector no ha de ser inferior al gruix total del tancament o divisió.
Separació del connector a la cara exterior:
- En parets, paredons i envans per revestir: >= 1 cm
- En parets, paredons i envans vistos: >= 2 cm
TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTORS COL·LOCATS AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET:
Si el connector té la finalitat de suportar una de les parets per travar, ha de complir:
- En parets construïdes amb peces d'argila:
- Quantitat de connectors: >= 4/m2
- Separació dels connectors (en qualsevol direcció): <= 60 cm
- Ancoratge en parets i paredons: >= 5 cm
- En parets de blocs de morter:
- Separació horitzontal dels connectors: <= 60 cm
- Separació vertical dels connectors: <= dues filades
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha
de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Gruix del recobriment de l'armadura: >= 20 mm
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència
a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Toleràncies d'execució:
- Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius)
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE FORMIGÓ TRANSLÚCID:
La posició de les armadures ha de permetre el recobriment següent:
- Vidre sense cambra d'aire: >= 1 cm
- Vidre amb cambra d'aire: >= 2 cm
Totes les barres han d'estar doblegades d'acord amb el perímetre, segons la llargària fixada per la DF
La llargària de cavalcament ha de ser la fixada per la DF
Cavalcament de les armadures horitzontals en el junt de dilatació i estanquitat: >= 3 cm
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS:
Gruix del recobriment de l'armadura: >= 20 mm
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència
a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Toleràncies d'execució:
- Posició de les armadures: ± 10 mm (no acumulatius)
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID:
El bastiment ha d'estar col·locat a tot el perímetre de la paret.
Ha de quedar anivellat i aplomat.
Cal que estigui ben ajustat a l'element previst per a la seva col·locació.
Les unions dels costats han d'estar fetes de biaix i reforçades amb escaires.
El perfil superior ha d'estar desprovist de l'ala d'una de les cares en un sol extrem. La llargària ha de ser la de l'emmotllat de la paret, més
15 mm.
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques. La separació entre elles ha de ser l'adequada per a suportar les càrregues
horitzontals.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 2 mm/m
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER:
La platina o el fleix ha de quedar sòlidament fixat a l'estructura mitjançant un dels seus plecs.
La llargària desenvolupada de la platina no ha de ser inferior a 1,5 vegades el gruix de la paret.
Els ancoratges han de quedar alineats segons un eix horitzontal que ha de ser paral·lel a la paret.
La unió amb la paret s'ha de fer mitjançant un dels seus plecs, que ha de quedar completament embegut en el formigó del cèrcol, quan l'ancoratge
és amb platina de dos plecs.
L'ancoratge amb fleix o platina d'un plec, ha de quedar unit a l'estructura amb fixacions mecàniques i a la paret ha de quedar embegut en el morter
del junt.
La part superior de l'ancoratge ha de quedar enrasada amb el formigó del cèrcol.
Un cop acabada la seva posada a l'obra se li ha de donar una protecció de pintura antioxidant segons les especificacions de la DF Ha de complir
les condicions fixades a la seva partida d'obra.
Ha de quedar perpendicular a l'eix de la paret i al de l'estructura respectivament.
Separació horitzontal entre ancoratges: <= 5 m
Separació vertical entre ancoratges: <= 4 m
Llargària de l'ancoratge: 10 cm
Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol: 8 cm
Toleràncies d'execució:
- Alineació: ± 2 mm/m
- Llargària de l'ancoratge: ± 10 mm
- Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol: ± 10 mm
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL·LOCAT AMB SOLDADURA:
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, ni rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element a què s'han
d'unir.
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada: >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada: >= 0°C

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PARET O PAREDÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PARET O PAREDÓ (EXCEPTE LES DE BLOC ENCADELLAT):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de
4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades
per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa
vigent d'aplicació.
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Col·locació i aplomat de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Replanteig de les peces
- Control de col·locació de les peces.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
- Humitat dels blocs
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 -

PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

E61Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E61ZR045,E61Z400H.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fàbrica col·locats a l'obra.
S'han considerat els elements següents:
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer col·locats amb el mateix morter de la paret.
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
- Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets de diferents materials (formigó translúcid, blocs de morter de ciment o
blocs de ceràmica alleugerida)
- Col·locació de bastiments de perfil U de PVC rígid amb fixacions mecàniques, per a parets de vidre emmotllat
- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb platina d'acer col·locat amb soldadura o fixacions mecàniques, si l'estructura
es d'acer o amb fixacions mecàniques si és de formigó
- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura amb fleix d'acer laminat en fred amb fixacions mecàniques.
- Col·locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs de morter de ciment o de ceràmica alleugerida
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer:
- Replanteig de la posició dels connectors
- Col·locació de l'element
Col·locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets:
- Neteja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.)
- Col·locació de les barres
- Execució de les unions
- Col·locació dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments
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CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges
i dels vents superiors a 50 km/h.
TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTOR DE FIL D'ACER INOXIDABLE O AMB RODÓ D'ACER:
El connector s'ha de posar alhora que s'aixeca l'obra de fàbrica.
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte acabat dels acords.
COL·LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS:
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
COL·LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID:
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte acabat dels acords.
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER:
S'ha de fixar a l'estructura quan s'aixeca la paret, abans de formar el cèrcol.
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL·LOCAT AMB SOLDADURA:
La soldadura a l'obra ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible de qualitat estructural bàsica.
Els elèctrodes han d'estar secs i s'han de mantenir en el dessecador fins al moment d'utilitzar-los.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar
el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.
COL·LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi
una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar
les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1,
UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONNECTOR O ANCORATGE:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
ARMADURA:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF
BASTIMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
FORMIGÓ:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.
FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
ANCORATGE COL·LOCAT AMB SOLDADURA:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
Fábrica DB-SE-F.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
____________________________________________________________________________

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAS -

____________________________________________________________________________

PORTES TALLAFOCS

EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E8 - REVESTIMENTS

EASA71LB.

E89 -

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

PINTATS

E894 - PINTAT D'ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8940BJ0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció
o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per termofusible.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles batents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.
Ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 1 mm
- Aplomat: <= 3 mm (enfora)
PORTES DE FULLES BATENTS:
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m ( ± 50 mm )
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas,
s'ha de regular amb la posició de les frontisses de les fulles.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso
de incendio DB-SI.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar l'execució de la unitat.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les
exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 -

BARANES

EB12 - BARANES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB121NAM.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada
amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la
vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en
zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea
d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits
contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de
l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment
de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de
les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización
DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements
d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments
a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de
l'inspector en aquest tipus de control.
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F-

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PORTES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

F6A -

No hi ha normativa de compliment obligatori.

REIXATS I TANQUES LLEUGERES

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

F6A1 - REIXATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F6A16AB2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de reixat de malla d'acer i de la porta formada per perfils metàl·lics i malla electrosoldada.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Reixat amb malla de torsió senzilla
- Reixat amb bastidor o sense i malla electrosoldada, malla ondulada o entramat metàl·lic
- Reixat amb doble ballesta superior i malla electrosoldada galvanitzada i plastificada.
- Porta de fulles batents formada per perfils metàl·lics, malla electrosoldada, ondulada o de torsió, mecanismes i muntants de suport.
- Porta corredissa formada per bastidor de tub, malla electrosoldada i guia inferior amb rodet.
S'han considerat les formes de col·locació del reixat següents:
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó
- Ancorat a l'obra
- Amb platines i fixat mecànicament a l'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixat:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt
- Replanteig
- Col·locació dels muntants sobre daus de formigó, ancorats a l'obra o sobre platines
- Col·locació dels elements que formen el reixat
Porta de fulles batents:
- Replanteig
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de fàbrica
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció
Porta corredissa:
- Replanteig
- Fixació de la guia inferior
- Fixació dels bastiments laterals
- Muntatge de la porta
- Col·locació dels mecanismes
- Neteja i protecció del conjunt
REIXAT
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Quan ha d'anar col·locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes bases que no han de quedar visibles.
La llargària de l'ancoratge dels suports ha de ser l'especificada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre suports:
- Reixa amb malla de torsió senzilla: ± 20 mm
- Reixa amb bastidor de 2x1,8 m: ± 2 mm
- Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA:
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Distància entre els suports tensors: 30 - 48 m
Nombre de cables tensors: 3
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant: 7
REIXAT AMB BALLESTA SUPERIOR:
El reixat col.locat ha d'impedir la possibilitat d'escalada o de pas de persones a través seu.
Ha de permetre una bona visibilitat de l'entorn immediat.
PORTES:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Ha d'estar aplomada i al nivell previst.
Ha de quedar al mateix pla que la resta del tancament. El moviment de la porta no ha de produir deformacions al conjunt del tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials.
La porta batent ha de quedar subjecta a les columnes de fixació laterals, d'acord amb les especificacions del fabricant. A la porta corredissa,
hi ha de quedar col·locada la columna de topall i la guia superior. Els mecanismes de lliscament han d'estar col·locats.
En la porta corredissa, el mecanisme de lliscament ha de garantir un accionament suau i silenciós.
La guia inferior, per al desplaçament de la porta corredissa, ha de quedar encastada al paviment.
Franquícia de la fulla al paviment: >= 8 mm, <= 12 mm
Franquícia de la fulla al bastiment: <= 4 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 3 mm
- Aplomat: ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REIXAT
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat
amb l'ajuda d'elements auxiliars.
PORTES:
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que quedi ben travat.
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació de la tanca.
- Inspecció visual de l'estat general de la tanca.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments
a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de
l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els tancaments amb malla hauran d'ajustar-se a les especificacions del plec, tant en el que fa referència a la malla pròpiament dita com en els
elements auxiliars (suports i accessoris).
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades en els suports de la tanca. En cas d'observar deficiències, s'ampliarà el
control, en primer lloc fins a un 20 % dels suports, i en cas de mantenir-se les irregularitats, es passarà a realitzar control sobre el 100 %
de les unitats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les
exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

FH - INSTALꞏLACIONS D'ENLLUMENAT
FHM -

ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHM31H7A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus components acoblats a aquests.
S'han considerat els elements següents:
- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó
- Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-platina
i porta, col·locat sobre dau de formigó.
- Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer galvanitzat, o braç mural recte de planxa d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de
llargària, per a cantonada o no, fixat amb platina i cargols.
- Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació antioxidant, de fins a 3 m de llargària, acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Suports verticals, ancorats al paviment:
- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge
- L'hissat, fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Braç mural:
- Fixació i anivellament
- Connexionat a la xarxa
Creueta:
- Muntatge, fixació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'instal·lar en posició vertical.
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 72-402.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 10 mm/3 m
- Posició: ± 50 mm
BRAÇ MURAL:
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns.
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i contrafemelles.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
CREUETA:
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna mitjançant cargols(platina) o amb una brida(brida).
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creueta.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la mateixa.
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del llum s'ha de fer mitjançant la pràctica de taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en
el punt de subjecció del llum.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
SUPORTS VERTICALS:
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació.
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal més 5 m.
Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant la nit.

REIXAT
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FR - JARDINERIA

SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA:
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables.
La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal
ben definida.
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura interna del mateix.
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica
amb cura, retirant tots aquests materials.
La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició estable.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir
dins del forat de plantació i s'ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.

FR6 -

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
SUPORTS VERTICALS:
UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones.
UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos de alumbrado de acero.
____________________________________________________________________________

PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FR6PVC95.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres planifolis
- Coníferes
- Palmàcies
- Arbusts i arbres de petit format
- Plantes enfiladisses
- Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- Arbre:
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
- En contenidor
- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
- En contenidor
- Plantes de petit port:
- En alvèol forestal
- En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:
- Comprovació i preparació del terreny de plantació
- Replanteig del clot o rasa de plantació
- Extracció de les terres
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Reblert del clot de plantació
- Primer reg
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
- Plantes de petit port:
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Primer reg
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.
ARBRES:
* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Tècniques de plantació d'arbres.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades
o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
- Arbres: 90 cm
- Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
- Arbres: 60 cm
- Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del
sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament
futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra
- Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra
- Arbusts:
- Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat.
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H-

K-

PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES

K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

H6A -

K16 -

TANCAMENTS DE MALLES METÀLꞏLIQUES

CALES

H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K168Z004,K1641011,K1661310,K168Z001,K168Z002,K168Z003.

H6AA2111.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure mostres per a analitzar.
S'han considerat els següents elements :
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes
CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i
de les condicions de transport.

Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements
auxiliars.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades.
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació
reconeguda oficialment.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la
DF.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i arrecerada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 -

ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K211 - DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K211VCZ0,K211VCZ1,K211VC2A,K211VC2B,K211VC2C,K211VZ1B,K211V2CB.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'edificacions amb estructura d'obra de fàbrica, de perfils d'acer o d'estructura de formigó armat, amb càrrega mecànica i manual de
runa sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició per fases de l'edifici, amb els estintolaments provisionals que calguin
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i
de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra,
etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com
a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin
units, sense afectar la seva estabilitat.
Les parts que estiguin en contacte amb elements que no s'hagin de demolir, s'han d'enderrocar abans element a element, deixant aïllat el troç
que ha de demolir la màquina.
Els plans inclinats que puguin lliscar damunt la màquina, han d'enderrocar-se abans.
No s'ha d'empènyer contra elements sense demolir, d'acer o de formigó armat.
S'ha d'empènyer en el quart superior de l'alçària dels elements verticals.
No s'admet l'enderroc per empenta en edificacions d'alçària superior a 3,5 m.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà
d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de
pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin
l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum aparent, realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar l'enderroc i els trets al finalitzar
l'enderroc, aprovats per la DF.
En aquest criteri d'amidament no es consideren inclosos els fonaments de l'edifici ni els elements soterrats, ni les soleres, ja que son elements
que s'enderroquen durant l'execució de l'obra nova, ni cap tipus de gestió ni transport de residus, així com tampoc cap tipus d'enderroc d'elements
especials o amb residus especials.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i
convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com
a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis per a observar els possibles efectes de
l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es
disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a observar les lesions
que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres
causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar
les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions
provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

____________________________________________________________________________

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 -

ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

K21 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS

K216VCA8,K216VCA9.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix

K2182231.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o
aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor
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- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals,
d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i
de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposi i de les condicions de transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra,
etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin
units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre
les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K22 -

MOVIMENTS DE TERRES

K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K222192A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua
o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina
o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

K21BVCA7,K21BVCAX.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes.
Demoliciones
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 -

ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21B - DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
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- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó
de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques,
restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de
fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ PER DAMES:
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que estableixi la DF.
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan reblertes de formigó, i en condicions de suportar
les empentes del terreny.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant
de la presència de serveis.

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat
del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb
el projecte la DF valorarà la reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora
que ho autoritzi explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs
que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les
obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació,
i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions
i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX
y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera
____________________________________________________________________________

K3 - FONAMENTS
K31 -

RASES I POUS DE FONAMENTS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la
temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb
el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis
que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti
la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha
de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net.
Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el
curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi
una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.

K315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

K31585H1.

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la
DF.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de
central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba
o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en
tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats
estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
Pàgina: 80

Projecte bàsic i d'execució
enderrocs a l'antiga presó Model
carrer Entença 155 de Barcelona
Novembre 2018. V2

Projecte bàsic i d'execució
enderrocs a l'antiga presó Model
carrer Entença 155 de Barcelona
Novembre 2018. V2

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït
de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat
prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega,
les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas
el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons,
escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element
formigonat.

- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició
vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la
suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí,
de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors
ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix
l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la
normativa vigent.

____________________________________________________________________________

K3 - FONAMENTS
K31 -

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RASES I POUS DE FONAMENTS

K31B - ARMADURES PER A RASES I POUS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra
d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K31B4000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura
passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha
de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó
o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó
proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència
a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de
lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents
empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant,
en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del
formigó.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en
la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article
8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments
mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les
prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural
DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit,
coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
____________________________________________________________________________

K5 - COBERTES
K54 -

COBERTES DE PLANXES METÀLꞏLIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K5451111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de revestiment de cobertes amb pendent, mitjançant planxes metàl·liques llises, col·locades amb fixacions mecàniques sobre làmina
impermeabilitzant.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Junt longitudinal amb unió plegada simple
- Junt longitudinal amb tapajunts sobre enllistonat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos de les pendents
- Neteja del suport
- Col·locació de la làmina
- Fixació a la base de les grapes d'ancoratge de les planxes
- Col·locació dels llistons de fusta, en la col·locació sobre l'enllistonat
- Col·locació de les planxes i engrapat dels junts
- Comprovació de l'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
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El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme i ha de formar una superfície plana i sense defectes (cops, bonys, ratlles, etc.).
Les planxes han d'estar col·locades amb la dimensió més gran en el sentit del pendent. Han de quedar alineades longitudinalment en la direcció
del pendent.
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud
topogràfica, etc.).
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure o visos de bronze o
aliatge de coure
La subjecció de les planxes he d'estar feta amb grapes d'ancoratge, amb la vora de la planxa doblegada encaixada en les patilles de la grapa.
Les grapes han de ser de metall compatible amb el de la planxa.
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall.
Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions mecàniques.
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos.
L'extrem de la patilla de la grapa d'ancoratge, oposat al de l'unió amb la planxa, ha de quedar doblegat i cobrir els caps de les fixacions per
tal d'evitar que facin malbé la planxa.
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall.
La unió de les planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de les planxes.
En la unió longitudinal, el plegat dels extrems ha de quedar en sentit del vent dominant.
En la unió amb engrapat senzill, els extrems de dues planxes contigues en la vessant, es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre si. Els extrems
han de quedar doblegats en angle recte.
En la unió amb engrapat pla de doble plec, els extrems de dues planxes contigues en la vessant, es dobleguen en angle recte, l'extrem de la planxa
que ha de cobrir el conjunt ha de tenir una alçària superior a l'extrem de la planxa que ha de quedar per sota. Els extrems han de quedar doblegats
i engrapats conjuntament. Aquesta unió ha de quedar aplanada en el sentit del recorregut de l'aigua.
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per tal d'absorbir els moviments.
L'extrem inferior de la planxa del carener ha de quedar engrapat amb l'extrem superior de l'última planxa de la vessant.
No han de coincidir els junts transversals de trams diferents de coberta.
En la unió de la coberta amb els elements que la traspassin (xemeneies, lluernaris, etc.), l'extrem de la planxa s'ha d'aixecar sobre l'element,
aquesta prolongació ha de quedar protegida amb una banda de planxa, l'extrem superior d'aquesta banda ha de quedar fixat a l'element i l'extrem
inferior ha de quedar doblegat per tal d'augmentar la seva rigidesa. Els extrems verticals han de quedar units mitjançant engrapat senzill.
Volada de les peces del ràfec: >= 5 cm; < mitja peça
Volada de les peces en la vora lateral: >= 5 cm
Cavalcament entre les peces i els aiguafons: >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons: >= 20 cm
Cavalcaments de la làmina: >= 50 mm
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa: >= 20 mm
Doblec de la vora de la grapa d'ancoratge sobre la xapa: >= 15 mm
Unió de la coberta amb els elements sobresurtints:
- Alçària de la planxa: >= 20 cm
- Cavalcament de la banda de protecció sobre la planxa: >= 5 cm
- Separació de les fixacions: <= 50 cm
- Llargària dels trams de la banda de protecció: <= 7 m
Separació de les patilles d'ancoratge als extrems: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Paral·lelisme entre dues planxes consecutives: ± 5 mm
- Paral·lelisme entre el conjunt de planxes: ± 30 mm
- Alineació entre les planxes d'una filada: ± 2 mm
- Cavalcaments: - 2 mm
UNIÓ SOLDADA:
La unió amb soldadura està permesa en cobertes amb poca pendent i en el cas de la unió entre la coberta i els diferents accessoris, a on estigui
compromesa l'estanquitat. Sempre que s'utilitzi unions soldades en trams llargs s'han de preveure junts de dilatació.
En el cas de planxes de coure, en la unió amb soldadura, la planxa primer s'ha d'estanyar.
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar: >= 15 cm
Cavalcaments
- Junts sotmesos a tensió: >= 25 mm
- Junts d'estanquitat: >= 12 mm
JUNT TRANSVERSAL:
Tipus de junt transversal:
- Pendent > 30%: engrapat simple
- Pendent >= 14%: engrapat pla de doble plec
Llargària del cavalcaments per a fer el plec:
- Plec planxa superior: >= 45 mm
- Plec planxa inferior: >= 35 mm
Diferència d'alçària de la planxa superior respecte de la inferior: >= 10 mm
Grapes d'ancoratge:
- Nombre de fixacions: 2-3
- Llargària de les fixacions: >= 27 mm
JUNT LONGITUDINAL ALÇAT AMB UNIÓ PLEGADA SIMPLE:
Engrapat vertical entre dues planxes contigües.
Ha de quedar prou elevat respecte de la coberta, per tal d'evitar les filtracions d'aigua.
Llargària del cavalcaments per a fer el plec:
- Plec planxa superior: >= 45 mm
- Plec planxa inferior: >= 35 mm
Diferència d'alçària de la planxa superior respecte de la inferior: >= 10 mm
Grapes d'ancoratge:
- Nombre de grapes: 6 grapes/2 m
- Nombre de fixacions: 2-3
- Llargària de les fixacions: >= 27 mm
JUNT LONGITUDINAL AMB TAPAJUNTS SOBRE ENLLISTONAT:
El llistó ha de ser de forma trapezoïdal, han d'estar recolzats sobre la seva base menor.
El llistó de fusta ha de tenir un envelliment natural d'almenys 6 mesos o tenir estabilitzades les seves tensions, han d'estar tractats contra
l'atac d'insectes i fongs,
Els llistons han de quedar perpendiculars a les llates i s'han de recolzar com a mínim en tres llates.
Les grapes d'ancoratge han d'estar col·locades sota el llistó.
En els junts, les vores de la xapa han de quedar encaixades amb les grapes col·locades en els llistons, que han de quedar doblegats sobre la xapa.
El tapajunts ha de quedar col·locat sobre el llistó i cavalcar sobre els extrems laterals de la planxa.
Els tapajunts, han de quedar fixats al llistó amb dos claus amb volandera de plom. Ha de quedar fixat en el cavalcament entre peces.
Els trams del tapajunts han de cobrir completament la unió entre dues planxes. Ha de quedar engrapat amb els extrems laterals de dues planxes
contigües, juntament amb les grapes d'ancoratge.
Cavalcament de la vora de la xapa en la unió amb el llistó: >= 35 mm
Separació de les grapes d'ancoratge : <= 40 cm
Llargària dels trams del tapajunts: <= 2 m
Cavalcaments entre trams del tapajunts: >= 50 mm
Nombre de grapes: 2 grapes/planxa

Prèviament a la col·locació de les planxes el suport ha d'estar recobert amb una làmina impermeable, la làmina no ha de quedar adherida a les
planxes ni a la base, per a no impedir el lliure moviment de les planxes.
La làmina col·locada ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons
ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.
La col·locació de les planxes s'ha de començar per la part inferior de la coberta.
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre.
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer,
teca, etc.).
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer,
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.
UNIÓ SOLDADA:
La soldadura ha de penetrar completament sota el junt.
No s'han de recalentar les parts a soldar.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
El suport ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
En el cas de suport de fusta, ha d'estar seca. Les fixacions de l'empostissat han de tenir el cap enfonsat en la fusta, per evitar fer malbé la
planxa.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig dels eixos dels pendents i de les planxes i suports.
- Col·locació dels llistons de fusta.
- Neteja i repàs del suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació de les peces.
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces
- Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
____________________________________________________________________________

K8 - REVESTIMENTS
K81 -

ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX

K811 - ARREBOSSATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K81136D2,K81136D8.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals,
interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura
uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: ± 10 mm
- Acabat a bona vista: ± 5 mm
- Acabat reglejat: ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
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- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm

PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui.
Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que
funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes
i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc.
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures
de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________
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K9 - PAVIMENTS
K92 -

SUBBASES

K922 - SUBBASES DE SAULÓ

K8 - REVESTIMENTS
K89 -

>= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K898 - PINTAT DE PARAMENTS

K922101F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K898DFM0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció
o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
Pàgina: 85

Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda
en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357):
- Esplanada (trànsit T3): >= 104 MPa
- Esplanada (trànsit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (trànsit T3): >= 80 MPa
- Subbase (trànsit T4-vorals): >= 60 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
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- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Planor: ± 10 mm/3 m

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de dilatació i formigonament
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat.
Abans de la utilització d'un tipus de material, serà preceptiva la realització d'un tram de prova, per tal de fixar la composició i forma d'actuació
de l'equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més adient al procediment d'execució. La DF decidirà si es acceptable la
realització d'aquesta prova com a part integrant de l'obra.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes,
amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar
la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut
en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
La compactació se ha d'efectuar contínua i sistemàticament. Si es realitza per franges, quan es compacti una d'elles s'ampliarà la zona de compactat
per a incloure com a mínim 15 cm de la franja anterior.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la
utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment
han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés
ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de
grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a
màxim.
- Execució d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d'execució.
- Comprovació de les toleràncies d'execució i control de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. Inspecció visual de l'estat de la
superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovació de l'existència de ruptura de peralt; comprovació de l'amplada
de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de regularitat internacional (IRI) (NLT 330).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement repartits en
sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'iniciarà l'execució d'aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF.
No es podrà iniciar l'execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s'ha d'assentar compleixi les exigències del plec de condicions.
S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan s'observi que es produeix segregació
o contaminació del material.
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un
dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana
del conjunt compleixi l'especificat.
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es treballarà sobre
tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
El contingut d'humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de rebuig.
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes al plec de condicions.
En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats.
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat superficial.
____________________________________________________________________________

K9 - PAVIMENTS
K93 -

SOLERES I RECRESCUDES

K936 - SOLERES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K93617B0.

____________________________________________________________________________

K9 - PAVIMENTS
K9E -

PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA

K9E1 - PAVIMENTS DE PANOT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9E1321G.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la sorra-ciment
- Col·locació de les peces de panot
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres
d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels
junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.

KP - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

KPAVCA01,KPAVCA02,KPAVCA03,KPAVRP00,KPAVRP01,KPAVRP1B,KPAVRP03,KPAVRP2A,KPAVRP2B,KPAVR2CA,KPAVCA04,KPAVRP2C.

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

KPA -

CALES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

Cales en revestiments o estructures per a descobrir la base o l'estat de l'element, o extreure mostres per a analitzar.
S'han considerat els següents elements :
- Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
- Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
- Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de guix per inspecció de diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en revestiment de morter per inspecció diferents capes i material de base amb mitjans manuals
- Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Determinació del lloc on s'han de fer les cales
- Execució de la cala amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
- Confecció d'informe amb les dades obtingudes
CONDICIONS GENERALS:
La cala ha d'estar feta als llocs indicats a la DT, amb les modificacions acceptades expressament per la DF.
Les mides de la cala han de ser suficients per poder inspeccionar l'estructura interior.
Si cal introduir una persona parcialment, aquestes mides seran de 60x60 cm com mínim.
No hi ha d'haver elements estructurals afectats.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i
de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

K9 - PAVIMENTS
K9G -

PAVIMENTS DE FORMIGÓ

K9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9G117B1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'armadura, si és el cas
- Col·locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària >=
1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els acords
amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: ± 10% del gruix
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei.
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar. S'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari
existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
Abans de començar l'enderroc es neutralitzaran totes les instal·lacions que puguin ser afectades.
Els estudis per a determinació de l'estat i extensió de pintures murals, els han de fer restauradors i ajudants de restauradors, amb titulació
reconeguda oficialment.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
En cas d'imprevistos ( olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions, s'han de suspendre les obres i avisar a la
DF.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament es col·locaran en una zona ampla i arrecerada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés
ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.
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1

CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL

01.00.01
01.00.02
01.00.03
01.00.04
01.00.05
01.00

TREBALLS PREVIS
ENDERROCS
OBRA NOVA
SEGURETAT I SALUT
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS
ZONA 0

20.395,40
193.696,52
33.559,02
23.320,51
20.408,00
291.379,45

CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01

TREBALLS PREVIS
ENDERROCS
OBRA NOVA
SEGURETAT I SALUT
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS
ZONA 1.A

1.938,74
19.846,34
15.582,14
1.069,60
2.375,86
40.812,68

CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL

01.05.01
01.05.02
01.05.03
01.05.04
01.05.05
01.05

TREBALLS PREVIS
ENDERROCS
OBRA NOVA
SEGURETAT I SALUT
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS
ZONA 2C.A

3.774,01
19.946,10
5.775,85
720,40
2.778,86
32.995,22
365.187,35
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Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
OBRA

01.00
01.01
01.05
01

ZONA 0
ZONA 1.A
ZONA 2C.A
ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

291.379,45
40.812,68
32.995,22
365.187,35
365.187,35
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Import

NIVELL 1: OBRA
OBRA

01
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365.187,35
365.187,35

JOSEP CODINAS i GARCIA
VALERI CONSULTORS ASSOCIATS

EUR
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OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

CAPÍTOL

00

ZONA 0

CAPÍTOL (1)

01

TREBALLS PREVIS

NUM. CODI
1
2

KPAVCA01
KPAVCA02

PRESSUPOST

Pàg.: 1

UA
PA
PA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives
i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs (P - 34)

16.800,00

0,436

7.324,80

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i
tota mena de terminals a instal.lacions existents que es mantenen
(P - 35)

4.200,00

KPAVCA03

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa
de sanejament que es mantenen a xarxa existent (P - 36)

5.288,75

0,436

2.305,90

4

KPAVRP00

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 00 (P
- 44)

7.262,95

1,000

7.262,95

5

K168Z004

u

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la
subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
(P - 21)

10,61

35,000

371,35

6

K1641011

u

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P 16)

3,18

35,000

111,30

7

K1661310

u

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals,
per a recollida de mostra (P - 17)

2,12

35,000

74,20

8

K168Z001

u

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals
(P - 18)

4,24

35,000

148,40

9

K168Z002

u

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i
material de base, amb mitjans manuals (P - 19)

12,73

35,000

445,55

10 K168Z003

u

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes
i material de base, amb mitjans manuals (P - 20)

14,85

35,000

519,75

CAPÍTOL (1)
01

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

CAPÍTOL

00

ZONA 0

CAPÍTOL (1)

02

ENDERROCS

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

193.696,52

01.00.02

OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

CAPÍTOL

00

ZONA 0

CAPÍTOL (1)

03

OBRA NOVA

NUM. CODI

UA

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K21BVCA7

m2

Desmuntatge, a qualsevol alçària, de: reixa, xarxa, concertina, etc
i dels seus ancoratges, vents, abraçaderes, pilars, etc amb
mitjans mecànics i manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 27)

13,98

8.132,550

113.693,05

2

K216VCA8

m2

Enderroc de tancament plaques prefabricades de formigó armat
24 cm de gruix, i 6 m d'alçària com a màxim, disposades al
damunt de mur exterior del camí de ronda (alçada mur entre 5 i 6
m), i dels seus ancoratges, vents, abraçaderes, pilars, bigues, etc
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 25)

18,61

1.982,800

36.899,91

3

K21BVCAX

m2

Desmuntatge de xarxa horitzontal de pati entre 12 i 18 metres
d'alçària amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre
camió o contenidor (P - 28)

2,10

5.043,910

10.592,21

4

K216VCA9

m

Desmuntatge d'encavallada o biga metàl.lica de suport de xarxes
de patis interiors, d'entre 12 i 18 metres d'alcària, i dels seus
ancoratges, vents, abraçaderes, etc amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 26)

24,03

1.243,710

29.886,35

5

K211VCZ0

U

Enderrocs cossos annexes zona 0. Enderroc dels cossos
annexes segons documentació gràfica, de torres de guaita de 10
m d'alçària, una superfície en planta de 40 m2 aproximadament i

2.625,00

1,000

2.625,00

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

E618566N

m2

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb
filler calcari. Inclòs parts proporcional d'ancoratge amb rodons
d'acer a base i laterals i pilastres d'unió entre dues parets
paral.leles
Detall 5 i 9 (P - 9)

33,94

165,000

5.600,10

2

E61ZR045

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs
de morter de ciment
Detall 5 i 9 (P - 11)

107,19

33,000

3.537,27

3

E61Z400H

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9 (P - 10)

1,22

825,000

1.006,50

4

K81136D2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç natural
NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1)
altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9
(P - 29)

22,39

165,000

3.694,35

5

K898DFM0

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m
d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada
per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire
alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a
la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb
aplicació
de
DILUYENTE
SILTOP
PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts
d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de
producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb
SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de
l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa
final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un
25% i un 60%.

14,04

165,000

2.316,60

27,03

496,160

13.411,20

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i
imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
(P - 31)
6

EUR

DESCRIPCIÓ

1

20.395,40

01.00.01

OBRA

CAPÍTOL (1)

1.831,20

3

TOTAL

un volum aparent d'uns 400 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres
d'aportació adequades fins a 10 cm per sota del paviment
exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia
de totes les instal.lacions que li donen servei. (P - 23)
TOTAL

0,436

Pàg.: 2

481R18Z5

m

Reparació superficial de coronament de mur exterior del camí de

EUR
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 3

Pàg.: 4
les instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en servei.
S'inclou l'excavació del pou per a fonament amb mitjans manuals
i mecànics i la càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a
camió o contenidor.
Detall 7 (P - 13)

ronda (un cop acabat l'enderroc dels elements afegits i
sobreposats) fins a aconseguir la secció original del coronament
(de forma triangular a dues aigües) amb morter de calç natural
NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1)
altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics,
acabat remolinat. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO
MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra
de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm. però en cap
cas serà inferior a 10 mm. Per gruixos superiors a 20 mm. es
realitzarà en dues capes, no superant en cap cas els 30 mm. Si
calgués superar els 30 mm es faria una reconstrucció amb el
mateix morter i ceràmica.
Pintat del coronament de mur amb pintura mineral a base de
silicat potàssic preparada per a obtenir efecte veladura,
permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a
l'aigua de pluja i d'alta resistència a la intempèrie. Les superfícies
a pintar han d'estar netes, seques i exemptes de pols, grassa,
salnitre, etc. No es pintarà amb temperatures inferiors als 7ºC (ni
de l'ambient ni de suport) ni amb humitats relatives superiors al
80%. El revoc a pintar tindrà una vida mínima de 2 a 4 setmanes,
segons les condicions meteorològiques, per aconseguir un bon
enduriment.
Preparació de la superfície a pintar:
- Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts
d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de
producte pur. Agitar el producte fins a la seva perfecta
homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de SILVEL
VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat entre mans
d'almenys 12 hores, les dues mans s'han de diluir amb SILTOP
CONCENTRAT en proporció variable i dependent de l'efecte
estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i
més transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir la
correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un
25% i un 60%.
- Revoc existent en bon estat, primer es netejarà amb aigua
nebulitzada a mitja pressió i es deixarà assecar completament.
Després es farà el mateix procés que per als revocs nous.
Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i
imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 1

11 481R18Z8

m

8

9

K93617B0

K9E1321G

E4BCMA88

10 FHM31H7A

m2

m2

m2

u

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat
des de camió
Detall 9 (P - 32)

18,48

22,000

93,20

15,000

1.398,00

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i
imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 9

(P - 1)
7

Formació de coronament a nou mur exterior del camí de ronda
fins a aconseguir la secció original del coronament (de forma
triangular a dues aigües) amb encadellats ceràmics i totxanes
segons detall gràfic, acabat amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament
transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics, acabat
remolinat. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX
REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de
vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm. però en cap
cas serà inferior a 10 mm. Per gruixos superiors a 20 mm. es
realitzarà en dues capes, no superant en cap cas els 30 mm. Si
calgués superar els 30 mm es faria una reconstrucció amb el
mateix morter i ceràmica.
Pintat del coronament de mur amb pintura mineral a base de
silicat potàssic preparada per a obtenir efecte veladura,
permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a
l'aigua de pluja i d'alta resistència a la intempèrie. Les superfícies
a pintar han d'estar netes, seques i exemptes de pols, grassa,
salnitre, etc. No es pintarà amb temperatures inferiors als 7ºC (ni
de l'ambient ni de suport) ni amb humitats relatives superiors al
80%. El revoc a pintar tindrà una vida mínima de 2 a 4 setmanes,
segons les condicions meteorològiques, per aconseguir un bon
enduriment.
Preparació de la superfície a pintar:
- Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts
d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de
producte pur. Agitar el producte fins a la seva perfecta
homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de SILVEL
VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat entre mans
d'almenys 12 hores, les dues mans s'han de diluir amb SILTOP
CONCENTRAT en proporció variable i dependent de l'efecte
estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i
més transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir la
correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un
25% i un 60%.

406,56

(P - 2)

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
Detall 9 (P - 33)

36,55

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500SD UNE-EN 10080
Detall 9 (P - 8)

3,95

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul
troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 5
m d'alçària amb base platina, porta i posta a terra, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó armat (80x80x80
cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i estreps de 8 mm
cada 20 cm segons plànol de detall), com a suport provisional de

324,36

22,000

22,000

804,10

86,90

TOTAL

CAPÍTOL (1)

OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

CAPÍTOL

00

ZONA 0

CAPÍTOL (1)

04

SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI
4,000

1.297,44

1

PPA0SS00

TOTAL

EUR

CAPÍTOL (1)

33.559,02

01.00.03

UA
PA

DESCRIPCIÓ
Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona 0 (P 0)
01.00.04

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

23.320,51

1,000

23.320,51

23.320,51

EUR
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OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

CAPÍTOL

00

ZONA 0

CAPÍTOL (1)

05

GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

NUM. CODI
1

E2R2EGR0

TOTAL

UA
pa

CAPÍTOL (1)

DESCRIPCIÓ
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans
manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 0 (P - 6)

01

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

CAPÍTOL

01

ZONA 1.A

CAPÍTOL (1)

01

TREBALLS PREVIS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

20.408,00

1,000

20.408,00

20.408,00

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives
i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs (P - 37)

856,80

1,000

856,80

2

KPAVCA22

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i
tota mena de terminals a instal.lacions existents que es mantenen
(P - 39)

214,20

1,000

214,20

3

KPAVCA33

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa
de sanejament que es mantenen a xarxa existent (P - 40)

269,73

1,000

269,73

4

KPAVRP01

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 01.A
(P - 45)

407,09

1,000

407,09

5

K168Z004

u

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la
subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
(P - 21)

10,61

4,000

42,44

6

K1641011

u

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P 16)

3,18

4,000

12,72

7

K1661310

u

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals,
per a recollida de mostra (P - 17)

2,12

4,000

8,48

8

K168Z001

u

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals
(P - 18)

4,24

4,000

16,96

9

K168Z002

u

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i
material de base, amb mitjans manuals (P - 19)

12,73

4,000

50,92

10 K168Z003

u

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes
i material de base, amb mitjans manuals (P - 20)

14,85

4,000

59,40

01

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

CAPÍTOL

01

ZONA 1.A

CAPÍTOL (1)

02

ENDERROCS

NUM. CODI
1

K211VCZ1

UA
U

DESCRIPCIÓ
Enderrocs cossos annexes zona 1.A. Enderroc dels cossos
annexes segons documentació gràfica, d'edificacions amb
alçades promig d'entre 4 a 8 m i torres de guaita de 10 m, una
superfície en planta de 680 m2 aproximadament i un volum
aparent d'uns 3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments,
soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

15.939,00

1,000

15.939,00

EUR

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en
masa, formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm de gruix i una alçària
inferior a 6 m, amb mitjans manuals i martell trencador muntat
sobre retroexcavadora. Inclòs part proporcional de tall vertical
previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 3)

49,46

79,000

OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

CAPÍTOL

01

ZONA 1.A

CAPÍTOL (1)

03

OBRA NOVA

UA

DESCRIPCIÓ

3.907,34

19.846,34

01.01.02

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K93617B0

m2

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat
des de camió
Detall 9 (P - 32)

18,48

255,500

4.721,64

2

E4BCMA88

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500SD UNE-EN 10080
Detall 9 (P - 8)

3,95

255,500

1.009,23

3

K9E1321G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
Detall 9 (P - 33)

36,55

5,500

201,03

4

E44250Z3

m

Remat de la secció original del mur del camí de ronda a base de
col·locar una xapa metàl·lica de 8 mm de gruix doblada en forma
de U, d'entre 5 i 5,5 m d'alçada (alçada total igual a la del mur fins
al carener del coronament superior), amplada d'entre 0,5 i 0,75 m
(igual a l'amplada del mur) i dos laterals de 0,1 m per tota l'alçada
del mur (fins a sota inici coronament). Cada ala amb perforacions
de diàmetre 10 mm avellanats, fets a taller i situats cada 50 cm.
Es presentarà la xapa i, a través d'ella, es faran les perforacions
al mur amb broca de 10 mm de diàmetre i 100 mm de llargària i
es collarà amb tacs mecànics galvanitzats tipus HUS3-H 10x10
Classe 1 de cap avellanat de HILTI o equivalent. Les xapes en
forma de U es col·locaran en peces de 1 metre de llargària, amb
les perforacions fetes a 25 cm de cada extrem i amb intereix de
50 cm. Es col·locarà i fixarà la peça inferior i es reblirà el seu
interior amb morter de ciment M-7,5 gris, un cop fet el rebliment
es col·locarà la següent peça i es soldaran a testa entre elles, així
successivament fins a col·locar la peça especial del coronament.
Les xapes es col·locaran amb dues capes d'esmalt antioxidant a
base de resines de nova generació, base aigua, de assecat ràpid,
apte per al pintat directe sobre superfícies metàl·liques ferroses
sense necessitat de imprimació prèvia, color a definir per la D.F.
L'esmalt s'aplicarà tant a la cara interior com a l'exterior.
Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d'ISAVAL o equivalent.
Detall 2
(P - 7)

160,57

10,000

1.605,70

5

E618566N

m2

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb
filler calcari. Inclòs parts proporcional d'ancoratge amb rodons
d'acer a base i laterals i pilastres d'unió entre dues parets
paral.leles
Detall 5 i 9 (P - 9)

33,94

43,500

1.476,39

6

E61ZR045

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima

107,19

3,200

343,01

1.938,74

01.01.01

OBRA

m3

CAPÍTOL (1)

NUM. CODI

KPAVCA11

CAPÍTOL (1)

E213VCA6

TOTAL

1

TOTAL

Pàg.: 6
de totes les instal.lacions que li donen servei. (P - 24)

2

01.00.05

OBRA

NUM. CODI

PRESSUPOST

Pàg.: 5

EUR
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 7

Pàg.: 8
imprimació/diluent SILTOP
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
(P - 31)

del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs
de morter de ciment
Detall 5 i 9 (P - 11)
7

8

9

E61Z400H

F6A16AB2

K81136D2

10 K81136D8

11 K898DFM0

kg

m

m2

m2

m2

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9 (P - 10)

1,22

Suministre i col.locació, sobre mur de paret de bloc de formigó,
de tanca tipus VERJA MALLAZO d'ADO o equivalent amb mòduls
de 1x2,77m de reixa de malla construïda amb marcs de perfil
PDS-26 de secció 40x44 per allotjar malla 300x50x5 fabricada
amb filferro dur gris segons norma UNE en 1016-2. Pilars de tub
secció rectangular 50x30, acoblats a bastidors mitjançant
casquets de tub 25x25. Pilars amb tap de plàstic color negre per a
protecció aigües. Tot acabat lacat color blanc RAL 9010 (tota la
tanca serà similar a l'existent al pati de l'Escola del xamfrà
Entença/Rosselló).
Inclòs part proporcional de les corresponents portes grafiades als
plànols i formades per la mateixa tipologia de VERJA MALLAZO
(portes de 2 m d'alçària) amb pany i clau.
Detall 5 (P - 12)

56,27

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç natural
NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1)
altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9
(P - 29)

22,39

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i
construccions annexes, consistent en un sanejat de la paret
eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena
de revestiment (i el seu material de col·locació) que no sigui
revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on sigui
necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat
remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament
transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3
(P - 30)

19,63

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m
d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada
per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire
alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a
la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb
aplicació
de
DILUYENTE
SILTOP
PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts
d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de
producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb
SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de
l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa
final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un
25% i un 60%.

14,04

80,000

16,000

97,60
m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

2,90

63,000

182,70

13 FHM31H7A

u

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul
troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 5
m d'alçària amb base platina, porta i posta a terra, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó armat (80x80x80
cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i estreps de 8 mm
cada 20 cm segons plànol de detall), com a suport provisional de
les instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en servei.
S'inclou l'excavació del pou per a fonament amb mitjans manuals
i mecànics i la càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a
camió o contenidor.
Detall 7 (P - 13)

324,36

8,000

2.594,88

900,32

CAPÍTOL (1)

OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

CAPÍTOL

01

ZONA 1.A

CAPÍTOL (1)

04

SEGURETAT I SALUT

1

PPA0SS01

UA
PA

844,09
TOTAL

CAPÍTOL (1)

DESCRIPCIÓ
Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona 1.A (P
- 0)

01

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

CAPÍTOL

01

ZONA 1.A

CAPÍTOL (1)

05

GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

1

E2R2EG1A

TOTAL

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1.069,60

1,000

1.069,60

1.069,60

01.01.04

OBRA

NUM. CODI

70,500

15.582,14

01.01.03

615,73

NUM. CODI

43,000

CONCENTRAT

12 H6AA2111

TOTAL
27,500

PROFESIONAL

UA
pa

CAPÍTOL (1)

DESCRIPCIÓ
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans
manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 1.A (P - 5)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

2.375,86

1,000

2.375,86

2.375,86

01.01.05

989,82
OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

CAPÍTOL

05

ZONA 2C.A

CAPÍTOL (1)

01

TREBALLS PREVIS

NUM. CODI

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i

EUR

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

KPAVCA21

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives
i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs (P - 38)

991,20

1,000

991,20

2

KPAVCAC2

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i
tota mena de terminals a instal.lacions existents que es mantenen
(P - 41)

247,80

1,000

247,80

3

KPAVCAC3

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa
de sanejament que es mantenen a xarxa existent (P - 42)

312,04

1,000

312,04

4

KPAVR2CA

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2C.A
(P - 43)

977,00

1,000

977,00

EUR
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 9

5

K168Z004

u

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la
subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
(P - 21)

10,61

5,000

53,05

6

K1641011

u

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P 16)

3,18

5,000

15,90

7

K1661310

u

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals,
per a recollida de mostra (P - 17)

2,12

5,000

10,60

8

K168Z001

u

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals
(P - 18)

4,24

5,000

21,20

u

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i
material de base, amb mitjans manuals (P - 19)

12,73

5,000

63,65

10 K168Z003

u

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes
i material de base, amb mitjans manuals (P - 20)

14,85

5,000

74,25

11 FR6PVC95

u

Trasplantament dins de l'obra d'arbre de 35 a 50 cm de perímetre
de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals,
formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot
de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb
50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les
feines de preparació (P - 14)

503,66

2,000

1.007,32

TOTAL

CAPÍTOL (1)
01

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

CAPÍTOL

05

ZONA 2C.A

CAPÍTOL (1)

02

ENDERROCS

NUM. CODI
1

2

K211VC2C

E213VCA6

TOTAL

UA
U

m3

CAPÍTOL (1)

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT

IMPORT

Enderrocs cossos annexes zona 2C.A. Enderroc dels cossos
annexes segons documentació gràfica, d'edificacions amb
alçades promig d'entre 4 a 8 m, una superfície en planta de 800
m2 aproximadament i un volum aparent d'uns 3.700 m3. S'inclou
l'enderroc dels paviments, soleres i fonaments existents i el
reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per sota
del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia
de totes les instal.lacions que li donen servei. (P - 22)

16.978,50

1,000

16.978,50

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en
masa, formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm de gruix i una alçària
inferior a 6 m, amb mitjans manuals i martell trencador muntat
sobre retroexcavadora. Inclòs part proporcional de tall vertical
previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 3)

49,46

01

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

05

ZONA 2C.A

CAPÍTOL (1)

03

OBRA NOVA

NUM. CODI
1

K81136D8

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i
construccions annexes, consistent en un sanejat de la paret
eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena
de revestiment (i el seu material de col·locació) que no sigui
revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on sigui

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m
d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada
per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire
alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a
la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb
aplicació
de
DILUYENTE
SILTOP
PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts
d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de
producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb
SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de
l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa
final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un
25% i un 60%.

14,04

5,000

70,20

3

K93617B0

m2

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat
des de camió
Detall 9 (P - 32)

18,48

250,000

4.620,00

4

E4BCMA88

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500SD UNE-EN 10080
Detall 9 (P - 8)

3,95

250,000

987,50

TOTAL
60,000

2.967,60

CAPÍTOL (1)

19.946,10

01

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

CAPÍTOL

05

ZONA 2C.A

CAPÍTOL (1)

04

SEGURETAT I SALUT

1

PPA0S2CA

TOTAL

PREU
19,63

AMIDAMENT
5,000

IMPORT
98,15

PA

DESCRIPCIÓ
Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona 2C.A
(P - 0)

01

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL

CAPÍTOL

05

ZONA 2C.A

CAPÍTOL (1)

05

E2R2E2C1

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

720,40

1,000

720,40

720,40

01.05.04

OBRA

1

EUR

UA

CAPÍTOL (1)

NUM. CODI

5.775,85

01.05.03

OBRA

NUM. CODI

01.05.02

CAPÍTOL

m2

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i
imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
(P - 31)
PREU

OBRA

K898DFM0

3.774,01

01.05.01

OBRA

necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat
remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament
transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3
(P - 30)
2

K168Z002

9

Pàg.: 10

UA
pa

GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

DESCRIPCIÓ
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

2.778,86

1,000

2.778,86

EUR

Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
carrer Entença 155 de Barcelona
Novembre 2018. V2. OBRA PRINCIPAL
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PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Pàg.: 11
manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 2.C.A (P - 4)

TOTAL

CAPÍTOL (1)

01.05.05

2.778,86

01
00
01

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)
NUM. CODI
1

KPAVCA01

Pàg.:
ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL
ZONA 0
TREBALLS PREVIS

UA

DESCRIPCIÓ

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs

Num. Text
1

Tipus

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

0,436

TOTAL

KPAVCA02

PA

Num. Text
1

0,436

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions existents que es
mantenen
Tipus

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

0,436

TOTAL

KPAVCA03

u

Num. Text
1

0,436

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa existent
Tipus

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

0,436

TOTAL

KPAVRP00

u

Num. Text
1

0,436

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 00
Tipus

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

K168Z004

u

Num. Text
1

Tipus

previsió

K1641011

[C]

[D]

[E]

[F]

35,000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

35,000

Num. Text

EUR

u

Fórmula

35,000

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

previsió

K1661310

TOTAL

35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Fórmula

35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

1,000

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans
manuals

TOTAL AMIDAMENT
6

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

Fórmula

0,436 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

Fórmula

0,436 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

Fórmula

0,436 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

1

35,000

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
carrer Entença 155 de Barcelona
Novembre 2018. V2. OBRA PRINCIPAL

Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
carrer Entença 155 de Barcelona
Novembre 2018. V2. OBRA PRINCIPAL

AMIDAMENTS
1

Pàg.:

previsió

35,000

35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

K168Z001

1

[C]

Tipus

previsió

[D]

[E]

Pàg.:

C/Provença

2

35,000

3

C/Rosselló

4

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals

u

Num. Text
1

AMIDAMENTS

2

[F]

35,000

TOTAL

K168Z002

3

K21BVCAX

Num. Text
1

[C]

Tipus

previsió

[D]

[E]

[F]

35,000

TOTAL

Fórmula

35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

506,520

506,520 C#*D#*E#*F#

505,370

505,370 C#*D#*E#*F#

[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

K168Z003

Pati 1a-2a

1.188,360

1.188,360 C#*D#*E#*F#

2

Pati 2a-3a

1.336,000

1.336,000 C#*D#*E#*F#

3

Pati 4a-5a

1.342,550

1.342,550 C#*D#*E#*F#

4

Pati 5a-6a

1.177,000

1.177,000 C#*D#*E#*F#

35,000

4
[C]

Tipus

previsió

[D]

[E]

[F]

35,000

01
00
02

NUM. CODI

TOTAL

K216VCA9

Num. Text

35,000

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL
ZONA 0
ENDERROCS

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Desmuntatge, a qualsevol alçària, de: reixa, xarxa, concertina, etc i dels seus ancoratges, vents, abraçaderes, pilars, etc
amb mitjans mecànics i manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

K21BVCA7

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

C/Provença ext

1.464,310

1.464,310 C#*D#*E#*F#

2

C/Provença int

1.586,870

1.586,870 C#*D#*E#*F#

3

C/Nicaragua ext

682,380

682,380 C#*D#*E#*F#

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

5

C/Rosselló ext

1.546,780

1.546,780 C#*D#*E#*F#

6

C/Rosselló int

1.568,840

1.568,840 C#*D#*E#*F#

7

C/Entença ext

664,000

664,000 C#*D#*E#*F#

8

C/Entença int

619,370

619,370 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Pati 1a-2a

198,280

198,280 C#*D#*E#*F#

Pati 2a-3a

215,590

215,590 C#*D#*E#*F#

3

Pati 4a-5a

188,550

188,550 C#*D#*E#*F#

4

Pati petit 4a-5a

247,960

247,960 C#*D#*E#*F#

5

Pati 5a-6a

147,730

147,730 C#*D#*E#*F#

6

Pati petit 5a-6a

245,600

245,600 C#*D#*E#*F#

K216VCA8

Num. Text

m2

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Tipus

cossos a enderrocar zona 2B

01
00
03

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)
NUM. CODI

UA

1.243,710

Enderrocs cossos annexes zona 0. Enderroc dels cossos annexes segons documentació gràfica, de torres de guaita de 10
m d'alçària, una superfície en planta de 40 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns 400 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per sota del paviment
exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió
prèvia de totes les instal.lacions que li donen servei.

U

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Enderroc de tancament plaques prefabricades de formigó armat 24 cm de gruix, i 6 m d'alçària com a màxim, disposades
al damunt de mur exterior del camí de ronda (alçada mur entre 5 i 6 m), i dels seus ancoratges, vents, abraçaderes, pilars,
bigues, etc amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
Tipus

K211VCZ0

Num. Text

8.132,550

Fórmula

2

Fórmula

1

4

2

TOTAL

5

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
1

5.043,910

Desmuntatge d'encavallada o biga metàl.lica de suport de xarxes de patis interiors, d'entre 12 i 18 metres d'alcària, i dels
seus ancoratges, vents, abraçaderes, etc amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

m

Fórmula

35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

Fórmula

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals

u

Num. Text
1

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT
10

1.982,800

Desmuntatge de xarxa horitzontal de pati entre 12 i 18 metres d'alçària amb mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa
sobre camió o contenidor

m2

35,000

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals

u

471,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

9

499,000 C#*D#*E#*F#

471,910

Fórmula

35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

499,000

3

1,000

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL
ZONA 0
OBRA NOVA
DESCRIPCIÓ

Fórmula

EUR

EUR

Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
carrer Entença 155 de Barcelona
Novembre 2018. V2. OBRA PRINCIPAL

Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
carrer Entença 155 de Barcelona
Novembre 2018. V2. OBRA PRINCIPAL

AMIDAMENTS
1

E618566N

m2

Num. Text
1

Pàg.:

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari. Inclòs parts proporcional d'ancoratge amb rodons d'acer a base i laterals i pilastres d'unió entre
dues parets paral.leles
Detall 5 i 9
Tipus

torres vigilància

[C]

5,500

[D]

2,500

[E]

2,000

[F]

6,000

TOTAL AMIDAMENT
2

E61ZR045

m3

Num. Text
1

torres vigilància

3

quantia 0,2

E61Z400H

Tipus

[C]

165,000

kg

Num. Text
1

torres vigilància

3

quantia 0,2

[D]

[E]

[F]

0,200

K81136D2

481R18Z5

m

Fórmula

165,000 C#*D#*E#*F#
165,000

TOTAL

Fórmula

33,000

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9
Tipus

[C]

165,000

m2

6

33,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

5,000

TOTAL

Num. Text
1

825,000

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç
natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb
additius tixotròpics. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla
de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9

1

Tipus

torres vigilància

[C]

5,500

[D]

2,500

[E]

2,000

[F]

6,000

TOTAL AMIDAMENT
5

K898DFM0

m2

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

165,000 C#*D#*E#*F#

7

1

torres vigilància

[C]

5,500

[D]

2,500

[E]

2,000

[F]

6,000

TOTAL

Fórmula

2

195,070

195,070 C#*D#*E#*F#

3

192,570

192,570 C#*D#*E#*F#

4

62,800

62,800 C#*D#*E#*F#

5

45,720

45,720 C#*D#*E#*F#

K93617B0

m2

165,000

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic
preparada per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i
d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10
m²/litre de producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent
de l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres prèvies
fins a establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.

Tipus

TOTAL

coronament mur exterior i interior

496,160

Fórmula

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
Num. Text

165,000

Reparació superficial de coronament de mur exterior del camí de ronda (un cop acabat l'enderroc dels elements afegits i
sobreposats) fins a aconseguir la secció original del coronament (de forma triangular a dues aigües) amb morter de calç
natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb
additius tixotròpics, acabat remolinat. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent,
armat amb malla de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm. però en cap cas serà inferior a 10 mm. Per gruixos superiors a 20 mm.
es realitzarà en dues capes, no superant en cap cas els 30 mm. Si calgués superar els 30 mm es faria una reconstrucció
amb el mateix morter i ceràmica.
Pintat del coronament de mur amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per a obtenir efecte veladura,
permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a la intempèrie. Les
superfícies a pintar han d'estar netes, seques i exemptes de pols, grassa, salnitre, etc. No es pintarà amb temperatures
inferiors als 7ºC (ni de l'ambient ni de suport) ni amb humitats relatives superiors al 80%. El revoc a pintar tindrà una vida
mínima de 2 a 4 setmanes, segons les condicions meteorològiques, per aconseguir un bon enduriment.
Preparació de la superfície a pintar:
- Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts
d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte pur. Agitar el producte fins a la seva perfecta
homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat entre mans
d'almenys 12 hores, les dues mans s'han de diluir amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de
l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins a
establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.
- Revoc existent en bon estat, primer es netejarà amb aigua nebulitzada a mitja pressió i es deixarà assecar completament.
Després es farà el mateix procés que per als revocs nous.
Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 1

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

5

Fórmula

825,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets
de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9

TOTAL AMIDAMENT
3

AMIDAMENTS

4

Num. Text
1

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat
des de camió
Detall 9
Tipus

torres vigilància

[C]

[D]

[E]

5,500

[F]

4,000
TOTAL AMIDAMENT

8

K9E1321G

Num. Text
1

torres vigilància

m2

Fórmula

22,000 C#*D#*E#*F#
22,000

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
Detall 9
Tipus

[C]

5,500

[D]

[E]

[F]

4,000
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

TOTAL

TOTAL

Fórmula

22,000 C#*D#*E#*F#
22,000

165,000 C#*D#*E#*F#
EUR

EUR
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AMIDAMENTS
9

E4BCMA88

Pàg.:

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500SD UNE-EN 10080
Detall 9

Num. Text
1

Tipus

torres vigilància

[C]

[D]

[E]

5,500

[F]

4,000
TOTAL AMIDAMENT

10

FHM31H7A

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

torres vigilància

[F]

4,000

1

PPA0SS00

Pàg.:

1

Tipus

Estudi SS

11

481R18Z8

Tipus

torres vigilància

[C]

[D]

2,500

[E]

[F]

6,000
TOTAL AMIDAMENT

01
00
04

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

TOTAL

NUM. CODI
1

Fórmula

01
00
05

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

UA

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

E2R2EGR0

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL
ZONA 0
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb
mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona 0

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

1

TOTAL

Tipus

Estudi gestió de residus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
01
01

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)
NUM. CODI
1

KPAVCA11

DESCRIPCIÓ

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs
Tipus

Previsió adpatació solucions

KPAVCA22

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

PA

Num. Text

3

Tipus

Previsió adpatació solucions

KPAVCA33

u

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL
ZONA 0
SEGURETAT I SALUT

u

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

KPAVRP01

1,000

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa existent
Tipus

Previsió adpatació solucions

Fórmula

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions existents que es
mantenen

TOTAL AMIDAMENT

15,000

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#

1,000

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL
ZONA 1.A
TREBALLS PREVIS

TOTAL AMIDAMENT
2

Fórmula

UA

Num. Text
1

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4
NUM. CODI

[F]

22,000

1

1

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 9

Num. Text

[D]

22,000 C#*D#*E#*F#

Formació de coronament a nou mur exterior del camí de ronda fins a aconseguir la secció original del coronament (de
forma triangular a dues aigües) amb encadellats ceràmics i totxanes segons detall gràfic, acabat amb morter de calç
natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb
additius tixotròpics, acabat remolinat. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent,
armat amb malla de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm. però en cap cas serà inferior a 10 mm. Per gruixos superiors a 20 mm.
es realitzarà en dues capes, no superant en cap cas els 30 mm. Si calgués superar els 30 mm es faria una reconstrucció
amb el mateix morter i ceràmica.
Pintat del coronament de mur amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per a obtenir efecte veladura,
permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a la intempèrie. Les
superfícies a pintar han d'estar netes, seques i exemptes de pols, grassa, salnitre, etc. No es pintarà amb temperatures
inferiors als 7ºC (ni de l'ambient ni de suport) ni amb humitats relatives superiors al 80%. El revoc a pintar tindrà una vida
mínima de 2 a 4 setmanes, segons les condicions meteorològiques, per aconseguir un bon enduriment.
Preparació de la superfície a pintar:
- Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts
d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte pur. Agitar el producte fins a la seva perfecta
homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat entre mans
d'almenys 12 hores, les dues mans s'han de diluir amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de
l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins a
establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.

m

[C]

1,000

Num. Text

TOTAL AMIDAMENT

7

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona 0

PA

Num. Text

Fórmula

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 5 m
d'alçària amb base platina, porta i posta a terra, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó armat
(80x80x80 cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i estreps de 8 mm cada 20 cm segons plànol de detall), com a
suport provisional de les instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en servei. S'inclou l'excavació del pou per a
fonament amb mitjans manuals i mecànics i la càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a camió o contenidor.
Detall 7

u

Num. Text
1

AMIDAMENTS

6

1,000

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 01.A

DESCRIPCIÓ

EUR

EUR
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Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
carrer Entença 155 de Barcelona
Novembre 2018. V2. OBRA PRINCIPAL

AMIDAMENTS

Pàg.:

Num. Text
1

Tipus

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

AMIDAMENTS

8

NUM. CODI

Fórmula

1

K168Z004

u

1

Tipus

previsió

K1641011

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

u

TOTAL

Tipus

previsió

K1661310

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

Tipus

previsió

K168Z001

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

Tipus

previsió

[C]

TOTAL

2

[D]

[E]

[F]

4,000

Num. Text
1

Tipus

previsió

[C]

K168Z003

[D]

[E]

[F]

4,000

4,000

Num. Text
1

Tipus

previsió

[C]

TOTAL

[D]

[E]

[F]

4,000

01
01
02

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en masa, formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm de gruix i
una alçària inferior a 6 m, amb mitjans manuals i martell trencador muntat sobre retroexcavadora. Inclòs part proporcional
de tall vertical previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

m3

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

mur exterior

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

2

mur interior

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

47,000

47,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

01
01
03

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

4,000

NUM. CODI

Fórmula

79,000

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL
ZONA 1.A
OBRA NOVA

UA

DESCRIPCIÓ

K93617B0

m2

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat
des de camió
Detall 9

4,000

TOTAL

Num. Text

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

1

torres vigilància

3

magatzems

Tipus

[C]

[D]

TOTAL

[E]

5,500

[F]

1,000

250,000
TOTAL AMIDAMENT

2

E4BCMA88

Fórmula
Num. Text

4,000

1

torres vigilància

3

magatzems

m2

EUR

Fórmula

5,500 C#*D#*E#*F#

255,500

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500SD UNE-EN 10080
Detall 9
Tipus

[C]

5,500

[D]

[E]

[F]

1,000

250,000

TOTAL

Fórmula

5,500 C#*D#*E#*F#
250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL
ZONA 1.A
ENDERROCS

TOTAL

250,000 C#*D#*E#*F#

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

[D]

1,000

3

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals

u

[C]

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

E213VCA6

Num. Text

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals

u

cossos a enderrocar zona 2B

Fórmula

1

K168Z002

Tipus

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

Enderrocs cossos annexes zona 1.A. Enderroc dels cossos annexes segons documentació gràfica, d'edificacions amb
alçades promig d'entre 4 a 8 m i torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de 680 m2 aproximadament i un volum
aparent d'uns 3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió
prèvia de totes les instal.lacions que li donen servei.

TOTAL AMIDAMENT

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals

u

Num. Text
1

U

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

1

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra

u

Num. Text
1

K211VCZ1

Num. Text

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

Fórmula

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

Num. Text
1

DESCRIPCIÓ

1,000

TOTAL AMIDAMENT
6

UA

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans
manuals

Num. Text

9

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

Pàg.:

255,500

EUR
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AMIDAMENTS
3

K9E1321G

m2

Num. Text
1

Pàg.:

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
Detall 9
Tipus

torres vigilància

[C]

[D]

[E]

5,500

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

E44250Z3

m

AMIDAMENTS

10

TOTAL

TOTAL AMIDAMENT
8

F6A16AB2

5,500 C#*D#*E#*F#
5,500

Num. Text
1

9

1

Tipus

talls mur exterior

[C]

[D]

[E]

5,000

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

5

E618566N

m2

Num. Text

Tipus

[C]

1

torres vigilància

5,500

3

nou mur exterior

16,000

[D]

[E]

2,500

[F]

2,000

E61ZR045

m3

Num. Text
2

Num. Text

quantia 0,2

[C]

16,000

[D]

[E]

[F]

0,200

E61Z400H

Num. Text
2

quantia 0,2

kg

10

Tipus

[C]

16,000

[D]

K81136D8

m2

Num. Text

5,000

[F]

[C]

[D]

[E]

2,500

Tipus

[C]

[D]

[F]

2,000

[E]

[F]

43,000

16,000

TOTAL

Fórmula

27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
11

K898DFM0

Fórmula

3,200

Fórmula

Fórmula

43,000

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic
preparada per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i
d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10
m²/litre de producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent
de l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres prèvies
fins a establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.

2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

43,000

1

EUR

TOTAL

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
Num. Text

80,000 C#*D#*E#*F#

m2

27,500

43,000 C#*D#*E#*F#

43,500

TOTAL

Fórmula

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i construccions annexes, consistent en un sanejat de la paret
eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena de revestiment (i el seu material de col·locació) que no
sigui revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on sigui necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas
de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3

1

3,200 C#*D#*E#*F#

[E]

TOTAL

16,000 C#*D#*E#*F#

5,500

Fórmula

27,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[F]

TOTAL AMIDAMENT

10,000

TOTAL

[E]

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç
natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb
additius tixotròpics. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla
de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9

torres vigilància

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9
Tipus

[D]

10,000 C#*D#*E#*F#

16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

m2

80,000

Fórmula

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets
de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9
Tipus

[C]

16,000

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari. Inclòs parts proporcional d'ancoratge amb rodons d'acer a base i laterals i pilastres d'unió entre
dues parets paral.leles
Detall 5 i 9

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL

Tipus

nou mur exterior

K81136D2

11

Suministre i col.locació, sobre mur de paret de bloc de formigó, de tanca tipus VERJA MALLAZO d'ADO o equivalent amb
mòduls de 1x2,77m de reixa de malla construïda amb marcs de perfil PDS-26 de secció 40x44 per allotjar malla 300x50x5
fabricada amb filferro dur gris segons norma UNE en 1016-2. Pilars de tub secció rectangular 50x30, acoblats a bastidors
mitjançant casquets de tub 25x25. Pilars amb tap de plàstic color negre per a protecció aigües. Tot acabat lacat color blanc
RAL 9010 (tota la tanca serà similar a l'existent al pati de l'Escola del xamfrà Entença/Rosselló).
Inclòs part proporcional de les corresponents portes grafiades als plànols i formades per la mateixa tipologia de VERJA
MALLAZO (portes de 2 m d'alçària) amb pany i clau.
Detall 5

TOTAL AMIDAMENT

1
Num. Text

m

Fórmula

Remat de la secció original del mur del camí de ronda a base de col·locar una xapa metàl·lica de 8 mm de gruix doblada
en forma de U, d'entre 5 i 5,5 m d'alçada (alçada total igual a la del mur fins al carener del coronament superior), amplada
d'entre 0,5 i 0,75 m (igual a l'amplada del mur) i dos laterals de 0,1 m per tota l'alçada del mur (fins a sota inici
coronament). Cada ala amb perforacions de diàmetre 10 mm avellanats, fets a taller i situats cada 50 cm.
Es presentarà la xapa i, a través d'ella, es faran les perforacions al mur amb broca de 10 mm de diàmetre i 100 mm de
llargària i es collarà amb tacs mecànics galvanitzats tipus HUS3-H 10x10 Classe 1 de cap avellanat de HILTI o equivalent.
Les xapes en forma de U es col·locaran en peces de 1 metre de llargària, amb les perforacions fetes a 25 cm de cada
extrem i amb intereix de 50 cm. Es col·locarà i fixarà la peça inferior i es reblirà el seu interior amb morter de ciment M-7,5
gris, un cop fet el rebliment es col·locarà la següent peça i es soldaran a testa entre elles, així successivament fins a
col·locar la peça especial del coronament.
Les xapes es col·locaran amb dues capes d'esmalt antioxidant a base de resines de nova generació, base aigua, de
assecat ràpid, apte per al pintat directe sobre superfícies metàl·liques ferroses sense necessitat de imprimació prèvia,
color a definir per la D.F. L'esmalt s'aplicarà tant a la cara interior com a l'exterior.
Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d'ISAVAL o equivalent.
Detall 2

Pàg.:

torres vigilància

5,500

TOTAL

Fórmula

43,000 C#*D#*E#*F#
2,500

2,000

27,500 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
12

H6AA2111

m

Tipus

sobre mur interior enderrocat

2

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

16,000

16,000 C#*D#*E#*F#

47,000

47,000 C#*D#*E#*F#

NUM. CODI
1

KPAVCA21

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL
ZONA 2C.A
TREBALLS PREVIS
DESCRIPCIÓ

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs
Tipus

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

FHM31H7A

u

63,000

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 5 m
d'alçària amb base platina, porta i posta a terra, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó armat
(80x80x80 cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i estreps de 8 mm cada 20 cm segons plànol de detall), com a
suport provisional de les instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en servei. S'inclou l'excavació del pou per a
fonament amb mitjans manuals i mecànics i la càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a camió o contenidor.
Detall 7

2

KPAVCAC2

1

Tipus

bàculs

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

TOTAL

PA

Num. Text
1

Num. Text

1,000

Tipus

Previsió adpatació solucions

NUM. CODI
1

PPA0SS01

3

8,000

1

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL
ZONA 1.A
SEGURETAT I SALUT

KPAVCAC3

1

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona
1.A

Estudi SS

4

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
01
05

[F]

1,000

TOTAL

TOTAL

u

1,000

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa existent
Tipus

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

KPAVR2CA

u

Num. Text
1

1,000

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2C.A
Tipus

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

TOTAL AMIDAMENT
5

K168Z004

u

Num. Text

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL
ZONA 1.A
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

1

1

E2R2EG1A

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb
mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona 1.A

6

1,000

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans
manuals
Tipus

previsió

K1641011

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

Num. Text
1

Num. Text
1

Estudi gestió de residus

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

u

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

5,000

TOTAL AMIDAMENT

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

1,000

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
NUM. CODI

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

[E]

TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

Tipus

[D]

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text

[C]

Fórmula

Num. Text

01
01
04

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions existents que es
mantenen

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

13

UA

Num. Text
1

TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:
01
05
01

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

70,500

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text
1

AMIDAMENTS

12

7

1,000

K1661310
Num. Text

EUR

u

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1

Pàg.:

previsió

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

K168Z001

AMIDAMENTS

14

2

1

Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

K168Z002
Num. Text
1

Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

K168Z003

Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

FR6PVC95

u

Tipus

arbres

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

NUM. CODI

NUM. CODI

01
05
02

1

5,000

TOTAL

K81136D8

K211VC2C

1

Tipus

K898DFM0

m2

2,000

1

Enderrocs cossos annexes zona 2C.A. Enderroc dels cossos annexes segons documentació gràfica, d'edificacions amb
alçades promig d'entre 4 a 8 m, una superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns 3.700 m3.
S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm
per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió
prèvia de totes les instal.lacions que li donen servei.

cossos a enderrocar zona 2C

60,000

[D]

[E]

1,000

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic
preparada per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i
d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10
m²/litre de producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent
de l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres prèvies
fins a establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.
Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9

U

[D]

[C]

5,000

TOTAL AMIDAMENT
2

Fórmula

DESCRIPCIÓ

[C]

60,000 C#*D#*E#*F#

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL
ZONA 2C.A
OBRA NOVA

trobades amb murs existents

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL
ZONA 2C.A
ENDERROCS

Tipus

Fórmula

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i construccions annexes, consistent en un sanejat de la paret
eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena de revestiment (i el seu material de col·locació) que no
sigui revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on sigui necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas
de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3

Num. Text

UA

Num. Text

2,000

TOTAL

m2

Fórmula

5,000

TOTAL

0,600

[F]

DESCRIPCIÓ

Num. Text

1

5,000

[E]

UA

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

Fórmula

Trasplantament dins de l'obra d'arbre de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans
manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació

Num. Text
1

TOTAL

01
05
03

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

5,000

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals

u

Num. Text
1

10,000

[D]

TOTAL AMIDAMENT

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

murs

[C]

Fórmula

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals

u

Tipus

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL

15

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en masa, formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm de gruix i
una alçària inferior a 6 m, amb mitjans manuals i martell trencador muntat sobre retroexcavadora. Inclòs part proporcional
de tall vertical previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text
1

Num. Text

m3

5,000

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals

u

E213VCA6

Pàg.:

[E]

[F]

1,000

TOTAL

trobades amb murs existents

3

K93617B0

Num. Text

1,000

[C]

5,000

[D]

[E]

1,000

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

Tipus

2

gimnàs

m2

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat
des de camió
Detall 9
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

250,000

TOTAL

Fórmula

250,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EUR

TOTAL

250,000
EUR
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AMIDAMENTS
4

E4BCMA88

Pàg.:

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500SD UNE-EN 10080
Detall 9

m2

Num. Text
2

Tipus

gimnàs

[C]

[D]

[E]

[F]

250,000

01
05
04

NUM. CODI
1

PPA0S2CA

DESCRIPCIÓ

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona
2C.A
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
05
05

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

E2R2E2C1

Fórmula

1,000

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL
ZONA 2C.A
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb
mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona 2.C.A

Num. Text
1

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

250,000

ENDERROCS LA MODEL. OBRA PRINCIPAL
ZONA 2C.A
SEGURETAT I SALUT

Estudi SS

NUM. CODI

Fórmula

UA

Num. Text
1

TOTAL

250,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

16

Estudi gestió de residus

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A010T000

h

Tècnic mig o superior

38,77000 €

A0121000

h

Oficial 1a

23,85000 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

23,85000 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

23,85000 €

A0125000

h

Oficial 1a soldador

24,25000 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

23,85000 €

A012F000

h

Oficial 1a manyà

24,23000 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

24,65000 €

A012J000

h

Oficial 1a lampista

24,65000 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,65000 €

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

28,01000 €

A012PP00

h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

34,31000 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

21,17000 €

A0135000

h

Ajudant soldador

21,25000 €

A013D000

h

Ajudant pintor

21,17000 €

A013F000

h

Ajudant manyà

21,25000 €

A013H000

h

Ajudant electricista

21,14000 €

A013J000

h

Ajudant lampista

21,14000 €

A013M000

h

Ajudant muntador

21,17000 €

A013P000

h

Ajudant jardiner

24,86000 €

A0140000

h

Manobre

19,91000 €

A0150000

h

Manobre especialista

20,59000 €

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

19,91000 €

Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
carrer Entença 155 de Barcelona
Novembre 2018. V2. OBRA PRINCIPAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
carrer Entença 155 de Barcelona
Novembre 2018. V2. OBRA PRINCIPAL
Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

MATERIALS
UA

DESCRIPCIÓ

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ
Aigua

PREU

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65000 €

B0111000

m3

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

64,48000 €

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

17,04000 €

C1107431

h

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb
martell trencador

56,52000 €

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

16,68000 €

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

B0315601

t

Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en
sacs de 0.8 m3

62,05000 €

64,63000 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90000 €

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

16,63000 €

C13161E0

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

48,46000 €

B0512401

t

C1331100

h

Motoanivelladora petita

59,15000 €

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

67,39000 €

B065910C

m3

65,29000 €

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

38,77000 €

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

C1502221

h

Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

39,29000 €

B06A960B

m3

65,80000 €

C1502E00

h

Formigó reciclat HRA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat

Camió cisterna de 8 m3

42,91000 €

B0710250

t

h

Camió cisterna de 10 m3

47,23000 €

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

30,93000 €

C1502F00
C1503000

h

Camió grua

45,42000 €

B0715000

kg

h

Grua autopropulsada de 60 t

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

0,79000 €

C150GU00
C1704100

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

1,22000 €

1,70000 €
B0A5C000

u

Cargol autoroscant d'acer inoxidable

0,81000 €

111,86000 €

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

1,63000 €

103,30000 €
0,22000 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71000 €

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

0,99000 €

C2003000

h

Remolinador mecànic

4,79000 €

B0B2C000

kg

h

Talladora amb disc de carborúndum

3,26000 €

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,64000 €

C200B000
C200F000

h

Màquina taladradora

B0B34234

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

2,28000 €

3,35000 €

C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

8,56000 €

B0CH8D30

m2

6,34000 €

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,11000 €

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,61000 €

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària
entre 40 i 50 mm de 0.6 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6
kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782

B0E244L6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,07000 €

B0F8A540

u

Supermaó de 1000x250x40 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,91000 €

B0FA12A0

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

0,16000 €
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Pàg.:

4

MATERIALS
CODI

DESCRIPCIÓ

PREU

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut

0,70000 €

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,13000 €

B211VC2A

u

Enderrocs cossos annexes zona 2A. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
325 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
2.400 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

28.000,00000 €

Enderrocs cossos annexes zona 2B. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
530 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
2.000 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

30.000,00000 €

Enderrocs cossos annexes zona 2C. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m, una
superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un
volum aparent d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert
amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per
sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

49.000,00000 €

Enderrocs cossos annexes zona 0. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica, de
torres de guaita de 10 m d'alçària, una superfície en
planta de 40 m2 aproximadament i un volum aparent
d'uns 400 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments,
soleres i fonaments existents i el reblert amb terres
d'aportació adequades fins a 10 cm per sota del
paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

2.500,00000 €

B211VC2C

B211VCZ0

Pàg.:

5

MATERIALS
UA

B1Z6211A

B211VC2B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

u

u

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B211VCZ1

u

Enderrocs cossos annexes zona 1. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
680 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

46.000,00000 €

B2R2EGRE

u

GESTIÓ DE RESIDUS

44.629,59500 €

B44Z50BA

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,20000 €

B44Z702A

kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,04000 €

B44ZB056

kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C,
Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb cargols
i galvanitzat

1,45000 €

B6A16AB0

m

Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.75
x 1 m amb malla emmarcada , marc format per tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i
5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de
gruix , situats cada 2.9 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat i plastificat

26,27000 €

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

12,97000 €
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MATERIALS
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Pàg.:

7

MATERIALS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

B89ZNE00

kg

Pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per
a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua
l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i
d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a
pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de
diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO
diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció
variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a
major dilució menor gruix de capa final i més
transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà
entre un 25% i un 60%.

PREU
24,00000 €

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO
d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

BASA71LB

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per
a una llum de 120x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic

344,00000 €

BB121NA0

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

20,00000 €

BHM31H7A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 5 m amb base platina, porta i posta a terra,
segons norma UNE-EN 40-5

201,76000 €

BPAVCA01

u

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions
constructives i/o consolidacions de zones resultants
dels enderrocs

16.000,00000 €

BPAVCA02

u

Partida alzada a justificar de col.locació de borns,
caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions
existents que es mantenen

4.000,00000 €

BPAVCA03

u

Partida alzada a justificar de connexió de desguasos,
boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament
que es mantenen a xarxa existent

5.000,00000 €

BPAVCA04

u

Partida alzada a justificar de transport i acopi dins del
recinte de La Model de peces de pedra natural de gran
format

1.000,00000 €

BPAVCA11

u

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions
constructives i/o consolidacions de zones resultants
dels enderrocs

856,80000 €

BPAVRP00

u

Partida alzada a justificar per la redacció del projecte
del procés desconstructiu de la Zona 00

7.000,00000 €

11,41000 €
6,30000 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BPAVRP01

u

Partida alzada a justificar per la redacció del projecte
del procés desconstructiu de la Zona 01

2.000,00000 €

BPAVRP03

u

Partida alzada a justificar per la redacció del projecte
del procés desconstructiu de la Zona 03

1.000,00000 €

BPAVRP2A

u

Partida alzada a justificar per la redacció del projecte
del procés desconstructiu de la Zona 2A

1.600,00000 €

BPAVRP2B

u

Partida alzada a justificar per la redacció del projecte
del procés desconstructiu de la Zona 2B

1.900,00000 €

BPAVRP2C

u

Partida alzada a justificar per la redacció del projecte
del procés desconstructiu de la Zona 2C

1.850,00000 €

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

55,88000 €

BRZ21C30

u

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària

12,29000 €

BRZ22510

u

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

0,41000 €

BRZ51300

u

Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de
perímetre entre 48 i 79 cm, format per tres ancoratges
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

94,95000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

72,62850 €

Preu €

Parcial

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D07036D2

m3

Morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord
amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable,
pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria
GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de
vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.

Rend.: 1,000

300,00000 €

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

158,13265 €

Import

Mà d'obra:
h

Manobre especialista

20,59000 =

1,000 /R x

Subtotal...
h

Formigonera de 165 l

20,59000

1,71000 =

0,700 /R x

Subtotal...

20,59000

1,19700
1,19700

1,19700

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,740

x

17,04000 =

29,64960

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x

103,30000 =

20,66000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

D0701641

PREU

20,59000

Maquinària:
C1705600

9

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI

A0150000

Pàg.:

50,63560
1,00%

Unitats

Preu €

Parcial

A0150000

h

Manobre especialista

20,59000 =

1,050 /R x

Subtotal...

21,61950
21,61950

C1705600
50,63560

h

Formigonera de 165 l

1,71000 =

0,725 /R x

Subtotal...

1,23975
1,23975

0,20590

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

17,04000 =

26,07120

B0512401

t

x

103,30000 =

20,66000

72,62850
B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

400,000

x

0,22000 =

88,00000

Subtotal...

75,91910 €

DESPESES AUXILIARS
Unitats

Preu €

Parcial

1,23975

Materials:

72,62850

Rend.: 1,000

21,61950

Maquinària:

COST DIRECTE

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Import

Mà d'obra:

Import

135,05720
1,00%

135,05720
0,21620

COST DIRECTE

158,13265

COST EXECUCIÓ MATERIAL

158,13265

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,59000 =

1,000 /R x

Subtotal...

20,59000
20,59000

20,59000

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71000 =

0,700 /R x

Subtotal...

1,19700

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x

17,04000 =

27,77520

B0512401

t

x

103,30000 =

25,82500

0,250

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

53,92620
1,00%

Rend.: 1,000

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,91179 €

Preu €

Unitats
1,19700

Materials:

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

kg

D0B2C100

1,19700

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

23,85000 =

0,11925

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

21,17000 =

0,10585

Subtotal...

0,22510

0,22510

Materials:
53,92620
0,20590

COST DIRECTE

75,91910

COST EXECUCIÓ MATERIAL

75,91910

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

B0B2C000

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

1,050

x

0,64000 =

0,67200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

0,68444
1,00%

0,68444
0,00225
0,91179
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA
UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,91179

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E2R2EG1B

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador. Zona 1.B

PREU
Rend.: 1,000

Preu €

Unitats

4.718,91 €

Parcial

Import

Materials:
B2R2EGRE

u

GESTIÓ DE RESIDUS

0,1007

x

44.629,59500 =

4.494,20022

Subtotal...

4.494,20022

COST DIRECTE

4.494,20022

DESPESES INDIRECTES 5,00%

224,71001

COST EXECUCIÓ MATERIAL
pa

E2R2EG2A

4.718,91023

Rend.: 1,000

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador. Zona 2.A

Preu €

Unitats

4.494,20022

5.328,10 €

Parcial

Import

Materials:
B2R2EGRE

u

GESTIÓ DE RESIDUS

0,1137

x

44.629,59500 =

5.074,38495

Subtotal...

5.074,38495

COST DIRECTE

5.074,38495

DESPESES INDIRECTES 5,00%

253,71925

COST EXECUCIÓ MATERIAL
pa

E2R2EG2B

5.328,10420

Rend.: 1,000

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador. Zona 2.B
Unitats

Preu €

5.074,38495

5.801,40 €

Parcial

Import

Materials:
B2R2EGRE

u

GESTIÓ DE RESIDUS

0,1238

x

44.629,59500 =

5.525,14386

Subtotal...

5.525,14386

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

5.525,14386

5.525,14386
276,25719
5.801,40105
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PARTIDES D'OBRA
NÚM
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13

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E2R2EGR3

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador. Zona 3

PREU
Rend.: 1,000

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

2.666,40 €

Preu €

Unitats

NÚM

Parcial

PREU
DESPESES AUXILIARS

Import

2,50%

0,02206

COST DIRECTE

2,02231

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,10112

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,12343

Materials:
B2R2EGRE

u

GESTIÓ DE RESIDUS

0,0569

x

44.629,59500 =

2.539,42396

Subtotal...

2.539,42396

COST DIRECTE

126,97120

COST EXECUCIÓ MATERIAL
pa

E2R2EGRE

2.666,39516

Rend.: 1,000

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador

2.539,42396

2.539,42396

DESPESES INDIRECTES 5,00%

m2

E612TRAV

Rend.: 1,000

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana,
LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Preu €

Unitats
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

23,85000 =

11,92500

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

19,91000 =

4,97750

A0150000

h

Manobre especialista

0,130 /R x

20,59000 =

2,67670

Subtotal...
C1704100
Preu €

Parcial

GESTIÓ DE RESIDUS

1,000

x

44.629,59500 =

44.629,59500

Subtotal...

44.629,59500

COST DIRECTE

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

Import

kg

1,70000 =

0,130 /R x

0,0104

x

1,63000 =

0,01695

0,0362

30,93000 =

1,11967

B0FA12A0

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

x

30,600

x

0,16000 =

4,89600

Subtotal...

6,03262
2,50%

Preu €

Parcial

Oficial 1a soldador

0,025 /R x

24,25000 =

0,60625

A0135000

h

Ajudant soldador

0,013 /R x

21,25000 =

0,27625

Subtotal...

0,88250

3,11000 =
Subtotal...

26,32230
1,31612

x

1,04000 =

Rend.: 1,000

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
Unitats

27,78 €

Preu €

0,88250

0,07775

1,04000

1,04000

Parcial

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,790 /R x

23,85000 =

18,84150

A013D000

h

Ajudant pintor

0,079 /R x

21,17000 =

1,67243

Import

Subtotal...

1,04000

20,51393

20,51393

Materials:
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,255

x

12,97000 =

3,30735

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,204

x

11,41000 =

2,32764

Subtotal...

Subtotal...

27,63842

Mà d'obra:

Materials:
1,000

m2

E8940BJ0

0,07775
0,07775

6,03262

Import

Maquinària:
0,025 /R x

0,22100

0,48948

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

Aigua

t

DESPESES AUXILIARS

A0125000

kg

m3

DESPESES INDIRECTES 5,00%
Unitats

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,22100

B0111000

2,12 €

Mà d'obra:

h

0,22100

B0710250

46.861,07475

Rend.: 1,000

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

44.629,59500

2.231,47975

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4447125

19,57920

Materials:

44.629,59500

DESPESES INDIRECTES 5,00%

B44Z702A

19,57920

Subtotal...
u

Import

46.861,07 €

Materials:

C200P000

Parcial

Mà d'obra:

Maquinària:
Unitats

B2R2EGRE

27,64 €

5,63499

5,63499
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,30771

COST DIRECTE

NÚM

CODI
B0111000

m3

UA

Aigua

0,520

x

1,63000 =

0,84760

B0315601

t

2,150

x

62,05000 =

133,40750

BR341150

m3

Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en
sacs de 0.8 m3
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,1625

x

55,88000 =

9,08050

26,45663

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,32283

COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,77946

DESCRIPCIÓ

PREU

Subtotal...
m

EB121NAM

Rend.: 1,000

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

DESPESES AUXILIARS

38,08 €

143,33560
2,50%

479,67394

DESPESES INDIRECTES 5,00%
Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,23000 =

9,69200

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000

Subtotal...

13,94200

u

FRZ23C33
13,94200

Materials:
B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

2,000

x

0,99000 =

1,98000

BB121NA0

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

1,000

x

20,00000 =

20,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

21,98000
2,50%

Rend.: 1,000

67,05 €

Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi
tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de
diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de
goma o cautxú

Preu €

A012P000

h

A013P000

h

Oficial 1a jardiner

Parcial

Ajudant jardiner

0,480 /R x

28,01000 =

13,44480

0,480 /R x

24,86000 =

11,93280

21,98000

1,81353

COST EXECUCIÓ MATERIAL

503,65763

Unitats

36,27055

DESPESES INDIRECTES 5,00%

38,08408

Rend.: 1,000

Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a
50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

Subtotal...

25,37760

BRZ21C30

u

BRZ22510

u

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària
Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

3,000

x

12,29000 =

36,87000

3,000

x

0,41000 =

1,23000

503,66 €

DESPESES AUXILIARS

u

FRZ51300
Preu €

Parcial

h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

1,700 /R x

34,31000 =

58,32700

A013P000

h

Ajudant jardiner

2,800 /R x

24,86000 =

69,60800

Subtotal...

127,93500

Import

C1501800

h

C1502F00

h

C1503000

h

63,85826
3,19291

2,2944 /R x

50,90000 =

116,78496

Camió per a transport de 12 t

0,500 /R x

38,77000 =

19,38500

Camió cisterna de 10 m3

0,500 /R x

47,23000 =

23,61500

Camió grua

1,000 /R x

45,42000 =

45,42000

Subtotal...

205,20496

67,05118

Rend.: 1,000

Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre
de perímetre entre 48 i 79 cm, amb sistema de
subjecció format per tres ancorategs metàl·lics, cables,
cingla i sistema tensor
Unitats

38,10000

183,65 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
127,93500

Maquinària:
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

25,37760

0,38066

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012PP00

h

1,50%

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Mà d'obra:

C1313330

38,10000

COST DIRECTE

Unitats

Import

Materials:

Subtotal...
u

FR6P1595

23,98370

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:

0,34855

COST DIRECTE

143,33560
3,19838

COST DIRECTE
Unitats

Materials:

15

A012P000

h

A013P000

h

Oficial 1a jardiner
Ajudant jardiner

1,490 /R x

28,01000 =

41,73490

1,490 /R x

24,86000 =

37,04140

Subtotal...

78,77630

78,77630

Materials:
BRZ51300

205,20496

u

Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de
perímetre entre 48 i 79 cm, format per tres ancoratges
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

1,000

x

94,95000 =

Subtotal...

94,95000

94,95000

94,95000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

16

PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

33.957,00 €

Enderrocs cossos annexes zona 2C. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m, una
superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un
volum aparent d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert
amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per
sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

28.000,00000 =

28.000,00000

Subtotal...

28.000,00000

Preu €

Parcial

0,660

x

49.000,00000 =

32.340,00000

Subtotal...

32.340,00000

1.400,00000

COST DIRECTE

U

K211VC2B

32.340,00000

32.340,00000
1.617,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33.957,00000

Rend.: 1,000

Enderrocs cossos annexes zona 2A. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
325 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
2.400 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

29.400,00000

Import
Rend.: 1,000

Enderrocs cossos annexes zona 2B. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
530 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
2.000 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.
Unitats

DESPESES INDIRECTES 5,00%

29.400,00 €

31.500,00 €

Preu €

Parcial

u

Enderrocs cossos annexes zona 2B. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
530 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
2.000 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

1,000

x

30.000,00000 =

30.000,00000

Subtotal...

30.000,00000

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu €

Parcial

Import

Import

Materials:

DESPESES INDIRECTES 5,00%
Unitats

28.000,00000

28.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B211VC2B

U

x

COST DIRECTE

Unitats

Materials:

17

PREU
1,000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Materials:
u

DESCRIPCIÓ
Enderrocs cossos annexes zona 2A. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
325 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
2.400 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

183,65334

Rend.: 1,000

Enderrocs cossos annexes zona 2C.B. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m, una
superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un
volum aparent d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert
amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per
sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

UA
u

8,74540

COST EXECUCIÓ MATERIAL
U

CODI
B211VC2A

174,90794

DESPESES INDIRECTES 5,00%

K211V2CB

NÚM

1,18164

COST DIRECTE

K211VC2A

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

B211VC2C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

30.000,00000

30.000,00000
1.500,00000
31.500,00000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
U

K211VZ1B

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Enderrocs cossos annexes zona 1.B. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
680 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

31.878,00 €

NÚM

CODI
C13161E0

UA
h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

Enderrocs cossos annexes zona 1. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
680 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

PREU
48,46000 =

0,291 /R x

14,10186
54,23106

COST DIRECTE

2,71155

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu €

Parcial

Import

m3

K31585H1

0,660

x

30.360,00000

46.000,00000 =

56,94261

Rend.: 1,000

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Unitats

81,30 €

Preu €

Parcial

A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,250 /R x

Subtotal...

4,97750
4,97750

B06A960B

m3

Formigó reciclat HRA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat

1,100

65,80000 =

x

Subtotal...
30.360,00000

COST DIRECTE

30.360,00000

DESPESES AUXILIARS

72,38000

72,38000
1,50%

1.518,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,07466

kg

K31B4000
12,73 €

81,30377

Rend.: 1,000

1,30 €

Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Unitats

Preu €

Unitats

Preu €

Parcial

19,91000 =

0,600 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

11,94600
11,94600

1,50%

12,12519

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,60626

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0124000

h

A0134000

h

Oficial 1a ferrallista
Ajudant ferrallista

0,006 /R x

23,85000 =

0,14310

0,008 /R x

21,17000 =

0,16936

Subtotal...
11,94600
0,17919

COST DIRECTE

m3

12,73145

Rend.: 1,000

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió
Unitats

56,94 €

Preu €

Parcial

Maquinària:
C1107431

h

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb
martell trencador

Import

0,710 /R x

56,52000 =

40,12920

Import

0,31246

0,31246

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,005

x

1,22000 =

0,00610

D0B2C100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

x

0,91179 =

0,91179

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

K222192A

Parcial

Mà d'obra:

Mà d'obra:
Manobre

3,87161

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31.878,00000

Rend.: 1,000

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

72,38000

77,43216

DESPESES INDIRECTES 5,00%

30.360,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

h

4,97750

Materials:

COST DIRECTE

m2

Import

Mà d'obra:

Subtotal...

K2182231

54,23106

54,23106

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Materials:
u

DESCRIPCIÓ

Subtotal...

Unitats

A0140000

19

PARTIDES D'OBRA

CODI

B211VCZ1

Pàg.:

0,91789
1,50%

0,91789
0,00469

COST DIRECTE

1,23504

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,06175

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,29679
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Pàg.:

20

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

21

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

K922101F

m3

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material
al 95 % del PM

PREU
Rend.: 1,000

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

27,36 €

Preu €

Unitats

NÚM

Parcial

COST DIRECTE

Import

Mà d'obra:
A0140000

Pàg.:

969,25000

DESPESES INDIRECTES 5,00%
h

Manobre

19,91000 =

0,050 /R x

Subtotal...

0,99550
0,99550

u

KPAVRP1B
h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

59,15000 =

2,07025

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

67,39000 =

2,69560

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

42,91000 =

1,07275

Subtotal...

5,83860

Rend.: 1,000

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 01.A

B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,63000 =

0,08150

m3

Sauló sense garbellar

1,150

x

16,63000 =

19,12450

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

19,20600
1,50%

Preu €

Unitats
A010T000

h

Tècnic mig o superior

Subtotal...

Import

1.628,34000
1.628,34000

81,41700

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

KPAVRP2A

27,35778

1.709,75700

Rend.: 1,000

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 2A

1.628,34 €

Preu €

Unitats

1.628,34000

1.628,34000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

19,20600

1,30275

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

COST DIRECTE

26,05503

DESPESES INDIRECTES 5,00%

38,77000 =

42,000 /R x

5,83860

0,01493

COST DIRECTE

1.709,76 €

Mà d'obra:

Materials:
B0321000

1.017,71250

0,99550

Maquinària:
C1331100

48,46250

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

Import

Mà d'obra:
u

KPAVCA04

A010T000

Rend.: 1,000

Transport i acopi dins del recinte de La Model de peces
de pedra natural de gran format

Preu €

Unitats

h

Tècnic mig o superior

1.056,72 €
Parcial

38,77000 =

40,000 /R x

Subtotal...

Import

1.550,80000
1.550,80000

1.550,80000

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

17,000 /R x

Subtotal...

338,47000
338,47000

COST DIRECTE

Maquinària:
C1502221

1.550,80000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

338,47000

77,54000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
h

Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

39,29000 =

17,000 /R x

667,93000
u

KPAVRP2B
Subtotal...

1.628,34000

667,93000

667,93000

Rend.: 1,000

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 2B

1.994,72 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A010T000
COST DIRECTE

h

Tècnic mig o superior

1.006,40000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Subtotal...

50,32000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

38,77000 =

49,000 /R x

1.899,73000
1.899,73000

COST DIRECTE
u

KPAVRP03

Rend.: 1,000

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 03
Unitats

Parcial

1.899,73000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1.017,71 €

Preu €

1.899,73000

1.056,72000

Import

94,98650

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.994,71650

Rend.: 1,000

977,00 €

Mà d'obra:
A010T000

h

Tècnic mig o superior

25,000 /R x

38,77000 =
Subtotal...

969,25000
969,25000

u

KPAVRP2C
969,25000

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 2C.B
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A010T000

h

Tècnic mig o superior

24,000 /R x

38,77000 =

930,48000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

23

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

930,48000

COST DIRECTE

930,48000

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 5

E2R2EG1A

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador. Zona 1.A

930,48000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

46,52400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

E213VCA6

Rend.: 1,000

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc,
formigó en masa, formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm
de gruix i una alçària inferior a 6 m, amb mitjans
manuals i martell trencador muntat sobre
retroexcavadora. Inclòs part proporcional de tall vertical
previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

PREU
Rend.: 1,000

2.375,86 €

Preu €

Unitats

Parcial

u

GESTIÓ DE RESIDUS

0,0507

x

44.629,59500 =

2.262,72047

Subtotal...

2.262,72047

2.262,72047

49,46 €
COST DIRECTE

2.262,72047

DESPESES INDIRECTES 5,00%

113,13602

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Import

Materials:

977,00400

B2R2EGRE
P- 3

Pàg.:

Preu €

Parcial

2.375,85649

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,100 /R x

23,85000 =

2,38500

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

A0150000

h

Manobre especialista

0,010 /R x

20,59000 =

0,20590

Subtotal...

4,58190

P- 6

4,58190

h

C1313330

h

C200B000

h

0,500 /R x

64,48000 =

32,24000

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,200 /R x

50,90000 =

10,18000

Talladora amb disc de carborúndum

0,010 /R x

3,26000 =

0,03260

Retroexcavadora amb martell trencador

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

42,45260
1,50%

B2R2EGRE

pa

GESTIÓ DE RESIDUS

0,4355

x

44.629,59500 =

19.436,18862

Subtotal...

19.436,18862

COST DIRECTE

19.436,18862

19.436,18862

DESPESES INDIRECTES 5,00%

971,80943

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

E4BCMA88

2.778,86 €

20.407,99805

Rend.: 1,000

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Detall 9

3,95 €

Preu €

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
u

GESTIÓ DE RESIDUS

Parcial

Import

Mà d'obra:
Unitats

B2R2EGRE

Import

49,45839

Rend.: 1,000

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador. Zona 2.C.A

Parcial

42,45260

P- 8
E2R2E2C1

Preu €

2,35516

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 4

u

47,10323

DESPESES INDIRECTES 5,00%

20.408,00 €

Materials:

0,06873

COST DIRECTE

Rend.: 1,000

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador. Zona 0
Unitats

Maquinària:
C1105A00

pa

E2R2EGR0

0,0593

x

44.629,59500 =

2.646,53498

Subtotal...

2.646,53498

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,022 /R x

23,85000 =

0,52470

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,022 /R x

21,17000 =

0,46574

Subtotal...

0,99044

0,99044

Materials:
2.646,53498

2.646,53498
132,32675
2.778,86173

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,018

x

1,22000 =

0,02196

B0B34234

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200

x

2,28000 =

2,73600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,75796
1,50%

2,75796
0,01486

COST DIRECTE

3,76326

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,18816
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

24

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

UA

m2

E618566N

DESCRIPCIÓ

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

3,95142

Rend.: 1,000

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari. Inclòs parts proporcional
d'ancoratge amb rodons d'acer a base i laterals i
pilastres d'unió entre dues parets paral.leles
Detall 5 i 9

NÚM

33,94 €

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 11

m3

E61ZR045

Rend.: 1,000

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9
Unitats

Unitats

Preu €

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

23,85000 =

11,92500

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

19,91000 =

4,97750

Subtotal...

D0701461

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

16,90250

13,000

0,015

1,07000 =

x

72,62850 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

23,85000 =

7,15500

A0140000

h

Manobre

1,300 /R x

19,91000 =

25,88300

Import

kg

Subtotal...
B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

16,90250

14,99943
2,50%

1,050

h

Oficial 1a paleta

P- 12

m

F6A16AB2

1,61622

Rend.: 1,000

1,22 €

23,85000 =

0,010 /R x

Subtotal...

Import

0,23850
0,23850

0,23850

Materials:
B0A14200
D0B2C100

kg
kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,005

x

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

x

1,22000 =

0,00610

0,91179 =

0,91179

1,50%

0,91789
1,50%

5,10440

COST EXECUCIÓ MATERIAL

107,19247

Rend.: 1,000

56,27 €

Suministre i col.locació, sobre mur de paret de bloc de
formigó, de tanca tipus VERJA MALLAZO d'ADO o
equivalent amb mòduls de 1x2,77m de reixa de malla
construïda amb marcs de perfil PDS-26 de secció
40x44 per allotjar malla 300x50x5 fabricada amb filferro
dur gris segons norma UNE en 1016-2. Pilars de tub
secció rectangular 50x30, acoblats a bastidors
mitjançant casquets de tub 25x25. Pilars amb tap de
plàstic color negre per a protecció aigües. Tot acabat
lacat color blanc RAL 9010 (tota la tanca serà similar a
l'existent al pati de l'Escola del xamfrà
Entença/Rosselló).
Inclòs part proporcional de les corresponents portes
grafiades als plànols i formades per la mateixa tipologia
de VERJA MALLAZO (portes de 2 m d'alçària) amb
pany i clau.
Detall 5
Unitats

Preu €

0,91789

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

24,65000 =

12,32500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

21,17000 =

10,58500

1,15997

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,05800

Import

22,91000

22,91000

Maquinària:

0,00358

COST DIRECTE

Parcial

Mà d'obra:

C200H000
DESPESES AUXILIARS

0,49557
102,08807

Subtotal...
Subtotal...

68,55450

14,99943
0,42256

Parcial

68,55450

DESPESES INDIRECTES 5,00%

32,32449

Preu €

33,03800

68,55450

COST DIRECTE

33,94072

Unitats

65,29000 =

x

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment
Detall 5 i 9

33,03800

Subtotal...

Mà d'obra:
A0122000

Import

Materials:

1,08943

DESPESES INDIRECTES 5,00%

E61Z400H

Parcial

A0122000

13,91000

COST DIRECTE

P- 10

107,19 €

Preu €

Materials:
u

1,21797

Mà d'obra:

Mà d'obra:

B0E244L6

25

PARTIDES D'OBRA

CODI

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 9

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

0,350 /R x

8,56000 =
Subtotal...

Materials:

2,99600
2,99600

2,99600
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

CODI
B0715000

UA
kg

B6A16AB0

m

DESCRIPCIÓ
Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres
Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.75
x 1 m amb malla emmarcada , marc format per tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i
5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de
gruix , situats cada 2.9 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat i plastificat

PREU
1,360

x

0,79000 =

1,07440

1,000

x

26,27000 =

26,27000

NÚM

CODI

P- 15

H6AA2111

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

2,90 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A01H4000
Subtotal...

27,34440

h

Manobre per a seguretat i salut

19,91000 =

0,100 /R x

Subtotal...

27,34440

1,99100
1,99100

1,99100

Materials:
DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,34365

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

FR6PVC95

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

1,700 /R x

34,31000 =

58,32700

A013P000

h

Ajudant jardiner

2,800 /R x

24,86000 =

69,60800

Subtotal...

h

C1502F00
C1503000

0,70000

0,300

x

0,13000 =

0,03900

127,93500

0,73900
1,50%

0,73900
0,02987

COST DIRECTE

2,75987

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,13799

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,89786

Import
u

K1641011

Rend.: 1,000

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de
formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre contenidor
Unitats

3,18 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

127,93500

A0140000

Maquinària:
C1501800

0,70000 =

Subtotal...

P- 16

A012PP00

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

x

DESPESES AUXILIARS

Unitats

h

u

1,000

503,66 €

Mà d'obra:

C1313330

B1Z6AF0A

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut
Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

56,27375

Rend.: 1,000

Trasplantament dins de l'obra d'arbre de 35 a 50 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora
i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de
180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25%
de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió.No inclou les feines de preparació

m

2,67970

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 14

B1Z6211A

53,59405

h

Manobre

19,91000 =

0,150 /R x

2,98650

2,2944 /R x

50,90000 =

116,78496

Camió per a transport de 12 t

0,500 /R x

38,77000 =

19,38500

h

Camió cisterna de 10 m3

0,500 /R x

47,23000 =

23,61500

DESPESES AUXILIARS

h

Camió grua

1,000 /R x

45,42000 =

45,42000

COST DIRECTE

3,03130

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,15156

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,18286

Subtotal...

205,20496

Subtotal...

205,20496

Materials:
B0111000

m3

Aigua

B0315601

t

BR341150

m3

Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en
sacs de 0.8 m3
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,520

x

1,63000 =

0,84760

2,150

x

62,05000 =

133,40750

0,1625

x

55,88000 =

9,08050

P- 17

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

143,33560
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

K1661310

3,19838

1,50%

2,98650
0,04480

Rend.: 1,000

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans
manuals, per a recollida de mostra
Unitats

143,33560

2,98650

2,12 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,100 /R x

Subtotal...

1,99100
1,99100

1,99100

479,67393
23,98370
503,65763

DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,02987

COST DIRECTE

2,02087

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,10104
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

28

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

NÚM

2,12191

CODI
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
9,95500

19,91000 =

0,500 /R x

Subtotal...
P- 18

u

K168Z001

Rend.: 1,000

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb
mitjans manuals

Preu €

Unitats

DESPESES AUXILIARS

4,24 €
Parcial

h

Manobre

19,91000 =

0,200 /R x

Subtotal...

Import

DESPESES AUXILIARS

P- 19

u

K168Z002

1,50%

4,04173

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,20209

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,24382

Parcial

h

Manobre

19,91000 =

0,600 /R x

DESPESES AUXILIARS

11,94600
11,94600

1,50%

0,60626

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

K168Z003

12,73145

Rend.: 1,000

Cala en revestiment de morter per a inspecció de
diferents capes i material de base, amb mitjans
manuals

14,85 €

Preu €

Unitats

11,94600

12,12519

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial

Manobre

19,91000 =

0,700 /R x

DESPESES AUXILIARS

13,93700
13,93700

1,50%

Parcial

u

Enderrocs cossos annexes zona 2C. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m, una
superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un
volum aparent d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert
amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per
sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

0,330

x

49.000,00000 =

16.170,00000

Subtotal...

16.170,00000

0,70730

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,85336

Rend.: 1,000

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i
retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura
inferior, amb mitjans manuals
Unitats

Preu €

13,93700

14,14606

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,20906

COST DIRECTE

Mà d'obra:

Preu €

COST DIRECTE
h

Subtotal...

K168Z004

16.978,50 €

Import

10,61 €
Parcial

16.170,00000

Import

Mà d'obra:

P- 21

Rend.: 1,000

Enderrocs cossos annexes zona 2C.A. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m, una
superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un
volum aparent d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert
amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per
sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.
Unitats

B211VC2C

0,17919

COST DIRECTE

A0140000

0,50522
10,60954

Materials:
Subtotal...

P- 20

U

K211VC2C

Import

Mà d'obra:
A0140000

P- 22

12,73 €

Preu €

Unitats

0,14933

3,98200
0,05973

Rend.: 1,000

9,95500

10,10433

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE

Cala en revestiment de guix per a inspecció de
diferents capes i material de base, amb mitjans
manuals

1,50%

DESPESES INDIRECTES 5,00%

3,98200
3,98200

9,95500

COST DIRECTE

Mà d'obra:
A0140000

29

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16.170,00000
808,50000
16.978,50000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 23

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
U

K211VCZ0

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Enderrocs cossos annexes zona 0. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica, de
torres de guaita de 10 m d'alçària, una superfície en
planta de 40 m2 aproximadament i un volum aparent
d'uns 400 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments,
soleres i fonaments existents i el reblert amb terres
d'aportació adequades fins a 10 cm per sota del
paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.
Unitats

Preu €

NÚM

2.625,00 €

Parcial

CODI
B211VCZ1

UA
u

DESCRIPCIÓ
Enderrocs cossos annexes zona 1. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
680 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

PREU
0,330

x

Import

46.000,00000 =

15.180,00000

Subtotal...

15.180,00000

Materials:
B211VCZ0

u

Enderrocs cossos annexes zona 0. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica, de
torres de guaita de 10 m d'alçària, una superfície en
planta de 40 m2 aproximadament i un volum aparent
d'uns 400 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments,
soleres i fonaments existents i el reblert amb terres
d'aportació adequades fins a 10 cm per sota del
paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

1,000

x

2.500,00000 =

COST DIRECTE

P- 25

2.500,00000

m2

K216VCA8

759,00000

2.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu €

Parcial

125,00000

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,050 /R x

24,25000 =

1,21250

2.625,00000

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

A0150000

h

Manobre especialista

0,250 /R x

20,59000 =

5,14750

Subtotal...

Rend.: 1,000

Enderrocs cossos annexes zona 1.A. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
680 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

18,61 €

8,35100

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,150 /R x

15,65000 =

2,34750

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,010 /R x

64,63000 =

0,64630

C150GU00

h

Grua autopropulsada de 60 t

0,050 /R x

111,86000 =

5,59300

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,100 /R x

6,61000 =

0,66100

DESPESES AUXILIARS
Preu €

Parcial

8,35100

Maquinària:

15.939,00 €

Subtotal...

Unitats

Import

Mà d'obra:

2.500,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

15.939,00000

Rend.: 1,000

Enderroc de tancament plaques prefabricades de
formigó armat 24 cm de gruix, i 6 m d'alçària com a
màxim, disposades al damunt de mur exterior del camí
de ronda (alçada mur entre 5 i 6 m), i dels seus
ancoratges, vents, abraçaderes, pilars, bigues, etc amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Unitats

U

15.180,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE

K211VCZ1

15.180,00000

2.500,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00%

Subtotal...

P- 24

31

9,24780
1,50%

0,12527

COST DIRECTE

Import

17,72406

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Materials:

0,88620

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 26

K216VCA9

m

18,61027

Rend.: 1,000

Desmuntatge d'encavallada o biga metàl.lica de suport
de xarxes de patis interiors, d'entre 12 i 18 metres
d'alcària, i dels seus ancoratges, vents, abraçaderes,
etc amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor
Unitats

Preu €

9,24780

24,03 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA

CODI
Mà d'obra:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

NÚM

CODI
C200B000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Talladora amb disc de carborúndum

PREU
3,26000 =

0,045 /R x

0,14670

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,050 /R x

24,25000 =

1,21250

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

A0150000

h

Manobre especialista

0,250 /R x

20,59000 =

5,14750

DESPESES AUXILIARS

8,35100

COST DIRECTE

1,99654

Maquinària:

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,09983

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,100 /R x

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,09636

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

C150GU00

h

Grua autopropulsada de 60 t

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

Subtotal...
15,65000 =

1,56500

0,050 /R x

64,63000 =

3,23150

0,080 /R x

111,86000 =

8,94880

0,100 /R x

6,61000 =

0,66100

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

14,40630
1,50%

Subtotal...

8,35100

P- 29

m2

K81136D2

14,40630
0,12527

COST DIRECTE

22,88257

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,14413

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,02669

0,14670
1,50%

0,02734

Rend.: 1,000

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb
morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord
amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable,
pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria
GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de
vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9
Unitats

0,14670

22,39 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 27

m2

K21BVCA7

Rend.: 1,000

Desmuntatge, a qualsevol alçària, de: reixa, xarxa,
concertina, etc i dels seus ancoratges, vents,
abraçaderes, pilars, etc amb mitjans mecànics i
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

13,98 €

Preu €

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

19,91000 =

5,97300

A0150000

h

Manobre especialista

0,300 /R x

20,59000 =

6,17700

Import

Subtotal...

12,15000

3,26000 =

0,300 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,97800
1,50%

m2

0,97800
0,18225
13,31025

DESPESES INDIRECTES 5,00%

K21BVCAX

0,66551

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,97576

Rend.: 1,000

2,10 €

Desmuntatge de xarxa horitzontal de pati entre 12 i 18
metres d'alçària amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega de runa sobre camió o contenidor
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,045 /R x

19,91000 =

0,89595

A0150000

h

Manobre especialista

0,045 /R x

20,59000 =

0,92655

Subtotal...
Maquinària:

23,85000 =

6,67800

0,280 /R x

19,91000 =

5,57480
12,25280

1,82250

D07036D2

m3

Morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord
amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable,
pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria
GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de
vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.

0,0292

x

300,00000 =

Subtotal...

0,97800

COST DIRECTE

P- 28

0,280 /R x

Manobre

12,25280

8,76000

12,15000

Maquinària:
Talladora amb disc de carborúndum

Oficial 1a paleta

h

Subtotal...

Mà d'obra:

h

h

Materials:
Unitats

C200B000

A0122000
A0140000

1,82250

DESPESES AUXILIARS

8,76000
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,76000
0,30632
21,31912
1,06596
22,38508
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35

PARTIDES D'OBRA

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 30

K81136D8

m2

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els
cossos i construccions annexes, consistent en un
sanejat de la paret eliminant totes les parts malmeses
i/o bufades així com tota mena de revestiment (i el seu
material de col·locació) que no sigui revoc. Un cop fet
aquest sanejament i a les zones on sigui necessari, es
farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre parament
vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat
remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1)
altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius
tixotròpics. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO
MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb
malla de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de
100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3

Rend.: 1,000

Unitats

Preu €

Parcial

PREU

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

19,63 €

P- 31

K898DFM0

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més
de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a base de
silicat potàssic preparada per a obtenir efecte veladura,
permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1,
impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a la
intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a
pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de
diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO
diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció
variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a
major dilució menor gruix de capa final i més
transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà
entre un 25% i un 60%.

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,350 /R x

23,85000 =

8,34750

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

19,91000 =

6,96850

Subtotal...

15,31600

PREU
Rend.: 1,000

15,31600

Unitats
m3

Morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord
amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable,
pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria
GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de
vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.

0,010

x

300,00000 =

3,00000

14,04 €

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO
d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9

Materials:
D07036D2

Pàg.:

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,030 /R x

23,85000 =

0,71550

A013D000

h

Ajudant pintor

0,030 /R x

21,17000 =

0,63510

Subtotal...

1,35060

1,35060

Materials:
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3,00000
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,00000
0,38290
18,69890
0,93495
19,63384

B89ZNE00

kg

Pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per
a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua
l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i
d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a
pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de
diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO
diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció
variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a
major dilució menor gruix de capa final i més
transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà
entre un 25% i un 60%.

0,500

24,00000 =

x

12,00000

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO
d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,00000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

12,00000
0,02026
13,37086
0,66854
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 32

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

K93617B0

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

14,03940

Rend.: 1,000

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió
Detall 9

NÚM

18,48 €

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 34

PA

KPAVCA01

Rend.: 1,000

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions
constructives i/o consolidacions de zones resultants
dels enderrocs

Preu €

Parcial

Import

BPAVCA01
h

Oficial 1a paleta

0,110 /R x

23,85000 =

2,62350

A0140000

h

Manobre

0,240 /R x

19,91000 =

4,77840

Subtotal...

7,40190

Parcial

Import

Materials:

Mà d'obra:
A0122000

16.800,00 €

Preu €

Unitats
Unitats

36,55278

u

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions
constructives i/o consolidacions de zones resultants
dels enderrocs

1,000

x

7,40190

16.000,00000 =

16.000,00000

Subtotal...

16.000,00000

16.000,00000

Materials:
B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1545

65,29000 =

x

10,08731

COST DIRECTE

16.000,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00%
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

10,08731
1,50%

800,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,08731

16.800,00000

0,11103

COST DIRECTE

17,60024

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 35

PA

KPAVCA02

0,88001

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,48025

Rend.: 1,000

Partida alzada a justificar de col.locació de borns,
caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions
existents que es mantenen

4.200,00 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
BPAVCA02
P- 33

m2

K9E1321G

Rend.: 1,000

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland
Detall 9

u

Partida alzada a justificar de col.locació de borns,
caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions
existents que es mantenen

36,55 €

1,000

x

4.000,00000 =

Subtotal...
Unitats

Preu €

Parcial

4.000,00000

4.000,00000

Import
COST DIRECTE

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

23,85000 =

11,92500

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

19,91000 =

9,95500

Subtotal...

21,88000

4.000,00000

4.000,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

200,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4.200,00000

21,88000

Materials:
B0111000

m3

Aigua

B0310500

t

B0512401

t

B9E13200

m2

D070A4D1

m3

1,63000 =

0,00163

x

16,68000 =

0,74893

x

103,30000 =

0,32023

P- 36

u

KPAVCA03

Rend.: 1,000

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena
de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa
existent

0,001

x

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,0449

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

0,0031
1,040

x

6,30000 =

6,55200

A012J000

h

Oficial 1a lampista

110,000 /R x

24,65000 =

2.711,50000

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315

x

158,13265 =

4,98118

A013J000

h

Ajudant lampista

110,000 /R x

21,14000 =

2.325,40000

Unitats

5.288,75 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

Subtotal...
Subtotal...

12,60397
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

5.036,90000

12,60397
COST DIRECTE

DESPESES AUXILIARS

5.036,90000

0,32820
34,81217
1,74061

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

5.036,90000
251,84500
5.288,74500
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PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 37

KPAVCA11

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions
constructives i/o consolidacions de zones resultants
dels enderrocs

Rend.: 1,000

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions
constructives i/o consolidacions de zones resultants
dels enderrocs

Rend.: 1,000

PA

KPAVCA21

P- 39

KPAVCA22

PA

P- 40

KPAVCA33

u

PREU

NÚM

856,80 €

CODI
Mà d'obra:
A010T000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Tècnic mig o superior

PREU

Partida alzada a justificar de col.locació de borns,
caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions
existents que es mantenen

Rend.: 1,000

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena
de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa
existent

Rend.: 1,000

u

KPAVRP00

269,73 €

Rend.: 1,000

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 00

Preu €

Parcial

Oficial 1a lampista

5,610 /R x

24,65000 =

138,28650

A013J000

h

Ajudant lampista

5,610 /R x

21,14000 =

118,59540
256,88190

Preu €

Unitats

Import

A010T000

Import

h

Tècnic mig o superior

Subtotal...

Rend.: 1,000

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena
de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa
existent

Rend.: 1,000

269,72600

345,85457

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7.262,94597

P- 45

u

KPAVRP01

Rend.: 1,000

407,09 €

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 01.A

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
247,80 €

A010T000

h

Tècnic mig o superior

38,77000 =

10,000 /R x

387,70000
387,70000

387,70000

312,04 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

6,490 /R x

24,65000 =

159,97850

A013J000

h

Ajudant lampista

6,490 /R x

21,14000 =

137,19860

Subtotal...

297,17710

COST DIRECTE

14,85885

COST EXECUCIÓ MATERIAL

312,03595

Rend.: 1,000
Preu €

297,17710

297,17710

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Unitats

6.917,09140

6.917,09140

COST DIRECTE

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 2C.A

6.917,09140

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Subtotal...

Unitats

6.917,09140

COST DIRECTE

256,88190

Unitats
Partida alzada a justificar de col.locació de borns,
caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions
existents que es mantenen

38,77000 =

178,4135 /R x

12,84410

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Parcial

256,88190

DESPESES INDIRECTES 5,00%

KPAVR2CA

7.262,95 €

Mà d'obra:

COST DIRECTE

P- 43

977,00400

214,20 €

h

u

46,52400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012J000

KPAVCAC3

930,48000

930,48000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Subtotal...

P- 42

930,48000

COST DIRECTE

Unitats

PA

930,48000

991,20 €

Mà d'obra:

KPAVCAC2

38,77000 =

24,000 /R x

Subtotal...

P- 44

P- 41

39

PARTIDES D'OBRA

NÚM

P- 38

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

977,00 €
Parcial

Import

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

387,70000
19,38500
407,08500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Pàg.:

40

PARTIDES ALÇADES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PPA0S01B

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 1.B

1.069,60000 €

EASA71LB

PPA0S2CA

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 2C.A

720,40000 €

Mà d'obra:

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 2C.B

720,40000 €

PA

PREU

CODI

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 0

23.320,51000 €

PPA0SS01

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 1.A

1.069,60000 €

PPA0SS03

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 3

543,50000 €

UA
u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 120x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic, col·locada i pintada
Unitats

h

Oficial 1a manyà

520,51 €

Preu €

Parcial

24,23000 =

0,250 /R x

Subtotal...
u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per
a una llum de 120x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic

1,000

344,00000 =

x

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 2A

3.199,42000 €

PPA0SS2B

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 2B

543,50000 €

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 2C

220,40000 €

6,05750

344,00000

344,00000

344,00000

Partides d'obra:
E8940BJ0

m2

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

5,500

26,45663 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

PA

6,05750
6,05750

Subtotal...

PPA0SS2A

Import

Materials:
BASA71LB

PA

PA

NÚM

A012F000

PPA0SS00

PPA0SS2C

41

PARTIDES D'OBRA

CODI

PPA0S2CB

Pàg.:

145,51147
145,51147

2,50%

0,15144

COST DIRECTE

495,72041

DESPESES INDIRECTES 5,00%

24,78602

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

K5451111

520,50643

Rend.: 1,000

Marquesina a base de 4 peus drets de tub d'acer
80x80x6 soldats sobre 4 plaques d'acer de 200x200x6
que es collaran dins del reblert de formigó amb 4 potes
de 10 mm de diàmetre. Al damunt dels peus drets es
soldarà l'estructura grafiada als detalls constructius
formada per tubs de 80x80x6mm que servirà de suport
a la xapa de coberta (xapa grecada MT-32 d'acer
galvanitzat prelacat de 1,2 mm de gruix i color a definir
per la D.F.) collada a l'estructura amb reblons.
Tots els elements metàl·lics es pintaran amb esmalt
antioxidant (veure característiques al punt 2), color a
definir per la D.F.
Detall 4
Unitats

145,51147

1.039,79 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

23,85000 =

47,70000

A012F000

h

Oficial 1a manyà

5,000 /R x

24,23000 =

121,15000

A013F000

h

Ajudant manyà

5,000 /R x

21,25000 =

106,25000

Subtotal...

275,10000

275,10000

Maquinària:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

5,000 /R x

3,11000 =
Subtotal...

15,55000
15,55000

Materials:
B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

12,000

x

0,99000 =

11,88000

15,55000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

43

PARTIDES D'OBRA

CODI
B0CH8D30

m2

B44ZB056

kg

D0701641

m3

UA

DESCRIPCIÓ
Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària
entre 40 i 50 mm de 0.6 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6
kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C,
Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb cargols
i galvanitzat
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

PREU
4,200

x

6,34000 =

26,62800

300,000

x

1,45000 =

435,00000

0,100

x

75,91910 =

7,59191

Subtotal...

481,09991

NÚM

CODI

UA
u

K9G117B1

481,09991

Partides d'obra:
E8940BJ0

Pàg.:

m2

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

8,000

26,45663 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

211,65304
211,65304

2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

211,65304
6,87750
990,28045
49,51402
1.039,79447

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Formació de rampa d'accés des de la cota del
paviment exterior (-0,82) i fins a la cota interior de la 4a
galeria (0,00), de 2,00 m d'amplària i dues tramades
d'uns 5,12 m de llargària i un pendent del 8%, amb
replà intermedi i superior de 2,00x2,00 m. La rampa
estarà formada per un fonament corregut de 40x40 cm
de formigó H-25 sobre 10 cm de formigó de neteja,
armat amb 4 rodons de 12 mm de diàmetre i estreps
del diàmetre 8 cada 20 cm. D'aquest fonament
naixeren les armadures (1 diàmetre 10 a cada forat
amb pota inferior de 20 cm) de les parets de bloc de
formigó de color gris de 40x20x20 cm. Els blocs es
massissaran amb formigó H-25 i es revocaran i
pintaran (veure característiques del revoc i la
pintura/veladura als punts anteriors 1 i 3). Al damunt de
les parets es coronarà amb una IPN-120 correguda a la
que s'hi encastaran i soldaran les IPN-80 col·locades
en sentit perpendicular a la rampa i amb un intereix de
76 cm. Entre les IPN-80 es disposaran peces
d'encadellat ceràmic de 80x25x4 cm que serviran com
a encofrat perdut d'una capa de compressió de formigó
H-25 de 8 cm de gruix armada amb mallatzo 15x15 de
diàmetre 6. L'acabat superficial del formigó serà
escombrat per a garantir una Classe 3 de lliscabilitat. Al
damunt de la IPN-120 s'hi soldarà una barana
metàl·lica d'acer per a pintar, de 90 cm d'alçària total,
amb sòcol de xapa d'acer de 1,5mm de gruix i 10 cm
d'alçària, travesser intermedi i passamà superior de tub
d'acer rodó de 40 mm de diàmetre i muntants verticals
de tub d'acer quadrat de 40x40x4 disposats a l'inici i
final de cada tram de rampa i al punt mig de la rampa.
Detall 4
Unitats

4.276,90 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

2,000 /R x

23,85000 =

47,70000

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

19,91000 =

39,82000

Subtotal...

87,52000

87,52000

Maquinària:
C2003000

h

Remolinador mecànic

2,000 /R x

4,79000 =
Subtotal...

9,58000
9,58000

9,58000

Materials:
B0F8A540

u

Supermaó de 1000x250x40 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

56,000

x

0,91000 =
Subtotal...

50,96000
50,96000

Partides d'obra:
E4447125

kg

E4BCMA88

m2

E8940BJ0

m2

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Detall 9
Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

430,000

x

2,02231 =

869,59330

28,000

x

3,76326 =

105,37128

20,000

x

26,45663 =

529,13260

50,96000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

45

PARTIDES D'OBRA

CODI
EB121NAM

UA
m

K222192A

m3

K31585H1

m3

K31B4000

kg

K93617B0

m2

DESCRIPCIÓ
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió
Formigó per a rases i pous de fonaments,
HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió
Detall 9

PREU
28,000

x

36,27055 =

1.015,57540

6,500

x

54,23106 =

352,50189

6,500

x

77,43216 =

503,30904

45,000

x

1,23504 =

55,57680

28,000

x

17,60024 =

492,80672

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3.923,86703
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

NÚM

CODI

P- 1

481R18Z5

UA
m

3.923,86703
1,31280
4.073,23983
203,66199
4.276,90182

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Reparació superficial de coronament de mur exterior
del camí de ronda (un cop acabat l'enderroc dels
elements afegits i sobreposats) fins a aconseguir la
secció original del coronament (de forma triangular a
dues aigües) amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1)
altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius
tixotròpics, acabat remolinat. Categoria GP-CSII-W1,
tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o
equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm.
però en cap cas serà inferior a 10 mm. Per gruixos
superiors a 20 mm. es realitzarà en dues capes, no
superant en cap cas els 30 mm. Si calgués superar els
30 mm es faria una reconstrucció amb el mateix morter
i ceràmica.
Pintat del coronament de mur amb pintura mineral a
base de silicat potàssic preparada per a obtenir efecte
veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta
Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta
resistència a la intempèrie. Les superfícies a pintar han
d'estar netes, seques i exemptes de pols, grassa,
salnitre, etc. No es pintarà amb temperatures inferiors
als 7ºC (ni de l'ambient ni de suport) ni amb humitats
relatives superiors al 80%. El revoc a pintar tindrà una
vida mínima de 2 a 4 setmanes, segons les condicions
meteorològiques, per aconseguir un bon enduriment.
Preparació de la superfície a pintar:
- Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de
diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur. Agitar el producte fins a la seva perfecta
homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de SILVEL
VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat
entre mans d'almenys 12 hores, les dues mans s'han
de diluir amb SILTOP CONCENTRAT en proporció
variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a
major dilució menor gruix de capa final i més
transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà
entre un 25% i un 60%.
- Revoc existent en bon estat, primer es netejarà amb
aigua nebulitzada a mitja pressió i es deixarà assecar
completament. Després es farà el mateix procés que
per als revocs nous.
Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO
d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 1
Unitats

27,03 €

Preu €

Parcial

Partides d'obra:
K2182231

m2

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

0,050

x

12,12519 =

0,60626

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

47

PARTIDES D'OBRA

CODI
K81136D2

UA
m2

K898DFM0

m2

DESCRIPCIÓ
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb
morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord
amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable,
pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria
GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de
vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9
Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més
de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a base de
silicat potàssic preparada per a obtenir efecte veladura,
permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1,
impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a la
intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a
pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de
diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO
diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció
variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a
major dilució menor gruix de capa final i més
transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà
entre un 25% i un 60%.

PREU
0,050

x

21,31912 =

1,06596

1,800

x

13,37086 =

24,06755

NÚM

CODI

P- 2

481R18Z8

UA
m

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO
d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,73977

25,73977

25,73977
1,28699
27,02676

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Formació de coronament a nou mur exterior del camí
de ronda fins a aconseguir la secció original del
coronament (de forma triangular a dues aigües) amb
encadellats ceràmics i totxanes segons detall gràfic,
acabat amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1)
altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius
tixotròpics, acabat remolinat. Categoria GP-CSII-W1,
tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o
equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm.
però en cap cas serà inferior a 10 mm. Per gruixos
superiors a 20 mm. es realitzarà en dues capes, no
superant en cap cas els 30 mm. Si calgués superar els
30 mm es faria una reconstrucció amb el mateix morter
i ceràmica.
Pintat del coronament de mur amb pintura mineral a
base de silicat potàssic preparada per a obtenir efecte
veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta
Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta
resistència a la intempèrie. Les superfícies a pintar han
d'estar netes, seques i exemptes de pols, grassa,
salnitre, etc. No es pintarà amb temperatures inferiors
als 7ºC (ni de l'ambient ni de suport) ni amb humitats
relatives superiors al 80%. El revoc a pintar tindrà una
vida mínima de 2 a 4 setmanes, segons les condicions
meteorològiques, per aconseguir un bon enduriment.
Preparació de la superfície a pintar:
- Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de
diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur. Agitar el producte fins a la seva perfecta
homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de SILVEL
VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat
entre mans d'almenys 12 hores, les dues mans s'han
de diluir amb SILTOP CONCENTRAT en proporció
variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a
major dilució menor gruix de capa final i més
transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà
entre un 25% i un 60%.

93,20 €

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO
d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 9
Unitats

Preu €

Parcial

Partides d'obra:
E612TRAV

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana,
LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

1,000

x

26,32230 =

26,32230

Import
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PARTIDES D'OBRA

CODI
K81136D2

UA
m2

K898DFM0

m2

DESCRIPCIÓ
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb
morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord
amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable,
pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria
GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de
vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9
Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més
de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a base de
silicat potàssic preparada per a obtenir efecte veladura,
permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1,
impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a la
intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a
pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de
diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO
diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció
variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a
major dilució menor gruix de capa final i més
transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà
entre un 25% i un 60%.

PREU
1,800

x

21,31912 =

38,37442

1,800

x

13,37086 =

24,06755

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO
d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9

NÚM

CODI

P- 7

E44250Z3

UA
m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Remat de la secció original del mur del camí de ronda a
base de col·locar una xapa metàl·lica de 8 mm de gruix
doblada en forma de U, d'entre 5 i 5,5 m d'alçada
(alçada total igual a la del mur fins al carener del
coronament superior), amplada d'entre 0,5 i 0,75 m
(igual a l'amplada del mur) i dos laterals de 0,1 m per
tota l'alçada del mur (fins a sota inici coronament).
Cada ala amb perforacions de diàmetre 10 mm
avellanats, fets a taller i situats cada 50 cm.
Es presentarà la xapa i, a través d'ella, es faran les
perforacions al mur amb broca de 10 mm de diàmetre i
100 mm de llargària i es collarà amb tacs mecànics
galvanitzats tipus HUS3-H 10x10 Classe 1 de cap
avellanat de HILTI o equivalent. Les xapes en forma de
U es col·locaran en peces de 1 metre de llargària, amb
les perforacions fetes a 25 cm de cada extrem i amb
intereix de 50 cm. Es col·locarà i fixarà la peça inferior i
es reblirà el seu interior amb morter de ciment M-7,5
gris, un cop fet el rebliment es col·locarà la següent
peça i es soldaran a testa entre elles, així
successivament fins a col·locar la peça especial del
coronament.
Les xapes es col·locaran amb dues capes d'esmalt
antioxidant a base de resines de nova generació, base
aigua, de assecat ràpid, apte per al pintat directe sobre
superfícies metàl·liques ferroses sense necessitat de
imprimació prèvia, color a definir per la D.F. L'esmalt
s'aplicarà tant a la cara interior com a l'exterior.
Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d'ISAVAL o
equivalent.
Detall 2
Unitats

160,57 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

88,76427

88,76427

88,76427
4,43821

A0121000

h

Oficial 1a

0,100 /R x

23,85000 =

2,38500

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,100 /R x

24,25000 =

2,42500

A0135000

h

Ajudant soldador

0,100 /R x

21,25000 =

2,12500

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

Subtotal...

93,20248

8,92600

8,92600

Maquinària:
C200F000

h

Màquina taladradora

0,100 /R x

3,35000 =

0,33500

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,100 /R x

3,11000 =

0,31100

Subtotal...

0,64600

0,64600

Materials:
B0A5C000

u

Cargol autoroscant d'acer inoxidable

B44Z50BA

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

5,000

x

0,81000 =

4,05000

65,000

x

1,20000 =

78,00000

Subtotal...

82,05000

Partides d'obra:
E61ZR045

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9

0,080

x

102,08807 =

8,16705

82,05000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
E8940BJ0

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

PREU
2,000

26,45663 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

52,91326
61,08031

2,50%

0,22315

COST DIRECTE

152,92546

DESPESES INDIRECTES 5,00%

7,64627

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 13

u

FHM31H7A

160,57173

Rend.: 1,000

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul
troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de
gruix, de 5 m d'alçària amb base platina, porta i posta a
terra, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau
de formigó armat (80x80x80 cm, armat amb rodons de
12mm de diàmtre i estreps de 8 mm cada 20 cm
segons plànol de detall), com a suport provisional de
les instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en
servei. S'inclou l'excavació del pou per a fonament amb
mitjans manuals i mecànics i la càrrega de terra amb
mitjans manuals i mecànics a camió o contenidor.
Detall 7
Unitats

61,08031

324,36 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

24,65000 =

4,93000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

21,14000 =

4,22800

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

19,91000 =

3,98200

Subtotal...

13,14000

13,14000

Materials:
BHM31H7A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 5 m amb base platina, porta i posta a terra,
segons norma UNE-EN 40-5

1,000

x

201,76000 =

Subtotal...

201,76000

201,76000

201,76000

Partides d'obra:
K222192A

m3

K31585H1

m3

K31B4000

kg

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió
Formigó per a rases i pous de fonaments,
HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,600

x

54,23106 =

32,53864

0,600

x

77,43216 =

46,45930

12,000

x

1,23504 =

14,82048

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

93,81842
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

93,81842
0,19710
308,91552
15,44578
324,36130

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 1

481R18Z5

UA
m

DESCRIPCIÓ
Reparació superficial de coronament de mur exterior del camí de ronda (un cop acabat l'enderroc
dels elements afegits i sobreposats) fins a aconseguir la secció original del coronament (de forma
triangular a dues aigües) amb morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la
norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics, acabat
remolinat. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent,
armat amb malla de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm. però en cap cas serà inferior a 10 mm. Per
gruixos superiors a 20 mm. es realitzarà en dues capes, no superant en cap cas els 30 mm. Si
calgués superar els 30 mm es faria una reconstrucció amb el mateix morter i ceràmica.
Pintat del coronament de mur amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per a
obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de
pluja i d'alta resistència a la intempèrie. Les superfícies a pintar han d'estar netes, seques i
exemptes de pols, grassa, salnitre, etc. No es pintarà amb temperatures inferiors als 7ºC (ni de
l'ambient ni de suport) ni amb humitats relatives superiors al 80%. El revoc a pintar tindrà una vida
mínima de 2 a 4 setmanes, segons les condicions meteorològiques, per aconseguir un bon
enduriment.
Preparació de la superfície a pintar:
- Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent, barrejat
amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur. Agitar el producte fins a la seva perfecta homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de
SILVEL VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat entre mans d'almenys 12 hores, les
dues mans s'han de diluir amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de
l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es
faran mostres prèvies fins a establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre
un 25% i un 60%.
- Revoc existent en bon estat, primer es netejarà amb aigua nebulitzada a mitja pressió i es deixarà
assecar completament. Després es farà el mateix procés que per als revocs nous.
Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 1

Pàg.:

1

PREU
27,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

481R18Z8

m

Formació de coronament a nou mur exterior del camí de ronda fins a aconseguir la secció original
del coronament (de forma triangular a dues aigües) amb encadellats ceràmics i totxanes segons
detall gràfic, acabat amb morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma
UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics, acabat
remolinat. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent,
armat amb malla de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm. però en cap cas serà inferior a 10 mm. Per
gruixos superiors a 20 mm. es realitzarà en dues capes, no superant en cap cas els 30 mm. Si
calgués superar els 30 mm es faria una reconstrucció amb el mateix morter i ceràmica.
Pintat del coronament de mur amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per a
obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de
pluja i d'alta resistència a la intempèrie. Les superfícies a pintar han d'estar netes, seques i
exemptes de pols, grassa, salnitre, etc. No es pintarà amb temperatures inferiors als 7ºC (ni de
l'ambient ni de suport) ni amb humitats relatives superiors al 80%. El revoc a pintar tindrà una vida
mínima de 2 a 4 setmanes, segons les condicions meteorològiques, per aconseguir un bon
enduriment.
Preparació de la superfície a pintar:
- Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent, barrejat
amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur. Agitar el producte fins a la seva perfecta homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de
SILVEL VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat entre mans d'almenys 12 hores, les
dues mans s'han de diluir amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de
l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es
faran mostres prèvies fins a establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre
un 25% i un 60%.
Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 9
(NORANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

2

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 3

E213VCA6

m3

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en masa, formigó armat, etc, d'entre
50 i 80 cm de gruix i una alçària inferior a 6 m, amb mitjans manuals i martell trencador muntat
sobre retroexcavadora. Inclòs part proporcional de tall vertical previ a l'enderroc de càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor
(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

49,46 €

P- 4

E2R2E2C1

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 2.C.A
(DOS MIL SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

2.778,86 €

P- 5

E2R2EG1A

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 1.A
(DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

2.375,86 €

P- 6

E2R2EGR0

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 0
(VINT MIL QUATRE-CENTS VUIT EUROS)

20.408,00 €

P- 7

E44250Z3

m

Remat de la secció original del mur del camí de ronda a base de col·locar una xapa metàl·lica de 8
mm de gruix doblada en forma de U, d'entre 5 i 5,5 m d'alçada (alçada total igual a la del mur fins al
carener del coronament superior), amplada d'entre 0,5 i 0,75 m (igual a l'amplada del mur) i dos
laterals de 0,1 m per tota l'alçada del mur (fins a sota inici coronament). Cada ala amb perforacions
de diàmetre 10 mm avellanats, fets a taller i situats cada 50 cm.
Es presentarà la xapa i, a través d'ella, es faran les perforacions al mur amb broca de 10 mm de
diàmetre i 100 mm de llargària i es collarà amb tacs mecànics galvanitzats tipus HUS3-H 10x10
Classe 1 de cap avellanat de HILTI o equivalent. Les xapes en forma de U es col·locaran en peces
de 1 metre de llargària, amb les perforacions fetes a 25 cm de cada extrem i amb intereix de 50 cm.
Es col·locarà i fixarà la peça inferior i es reblirà el seu interior amb morter de ciment M-7,5 gris, un
cop fet el rebliment es col·locarà la següent peça i es soldaran a testa entre elles, així
successivament fins a col·locar la peça especial del coronament.
Les xapes es col·locaran amb dues capes d'esmalt antioxidant a base de resines de nova
generació, base aigua, de assecat ràpid, apte per al pintat directe sobre superfícies metàl·liques
ferroses sense necessitat de imprimació prèvia, color a definir per la D.F. L'esmalt s'aplicarà tant a
la cara interior com a l'exterior.
Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d'ISAVAL o equivalent.
Detall 2
(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

160,57 €

P- 8

E4BCMA88

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Detall 9
(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

3,95 €

P- 9

E618566N

m2

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclòs parts
proporcional d'ancoratge amb rodons d'acer a base i laterals i pilastres d'unió entre dues parets
paral.leles
Detall 5 i 9
(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

33,94 €

P- 10

E61Z400H

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9
(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

1,22 €

P- 11

E61ZR045

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9
(CENT SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

107,19 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
P- 2

Pàg.:

93,20 €

PREU
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 12

F6A16AB2

P- 13

P- 14

FHM31H7A

FR6PVC95

UA
m

u

u

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

3

PREU

Suministre i col.locació, sobre mur de paret de bloc de formigó, de tanca tipus VERJA MALLAZO
d'ADO o equivalent amb mòduls de 1x2,77m de reixa de malla construïda amb marcs de perfil
PDS-26 de secció 40x44 per allotjar malla 300x50x5 fabricada amb filferro dur gris segons norma
UNE en 1016-2. Pilars de tub secció rectangular 50x30, acoblats a bastidors mitjançant casquets
de tub 25x25. Pilars amb tap de plàstic color negre per a protecció aigües. Tot acabat lacat color
blanc RAL 9010 (tota la tanca serà similar a l'existent al pati de l'Escola del xamfrà
Entença/Rosselló).
Inclòs part proporcional de les corresponents portes grafiades als plànols i formades per la mateixa
tipologia de VERJA MALLAZO (portes de 2 m d'alçària) amb pany i clau.
Detall 5
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

56,27 €

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de
4 mm de gruix, de 5 m d'alçària amb base platina, porta i posta a terra, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó armat (80x80x80 cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i
estreps de 8 mm cada 20 cm segons plànol de detall), com a suport provisional de les instal.lacions
aerees existents i que cal mantenir en servei. S'inclou l'excavació del pou per a fonament amb
mitjans manuals i mecànics i la càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a camió o
contenidor.
Detall 7
(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

324,36 €

Trasplantament dins de l'obra d'arbre de 35 a 50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot
de plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc
d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació
(CINC-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

503,66 €

P- 15

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i
3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

2,90 €

P- 16

K1641011

u

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor
(TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

3,18 €

P- 17

K1661310

u

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
(DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

2,12 €

P- 18

K168Z001

u

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

4,24 €

P- 19

K168Z002

u

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans
manuals
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

12,73 €

P- 20

K168Z003

u

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans
manuals
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

14,85 €

P- 21

K168Z004

u

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura
inferior, amb mitjans manuals
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

10,61 €

P- 22

K211VC2C

U

Enderrocs cossos annexes zona 2C.A. Enderroc dels cossos annexes segons documentació
gràfica, d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m, una superfície en planta de 800 m2
aproximadament i un volum aparent d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per sota del
paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou la desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li donen servei.
(SETZE MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

16.978,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

4

NÚMERO

CODI

P- 23

K211VCZ0

U

Enderrocs cossos annexes zona 0. Enderroc dels cossos annexes segons documentació gràfica,
de torres de guaita de 10 m d'alçària, una superfície en planta de 40 m2 aproximadament i un
volum aparent d'uns 400 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i fonaments existents i el
reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou la desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li donen servei.
(DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

2.625,00 €

P- 24

K211VCZ1

U

Enderrocs cossos annexes zona 1.A. Enderroc dels cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i torres de guaita de 10 m, una superfície en
planta de 680 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns 3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm
per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou la desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li donen servei.
(QUINZE MIL NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS)

15.939,00 €

P- 25

K216VCA8

m2

Enderroc de tancament plaques prefabricades de formigó armat 24 cm de gruix, i 6 m d'alçària com
a màxim, disposades al damunt de mur exterior del camí de ronda (alçada mur entre 5 i 6 m), i dels
seus ancoratges, vents, abraçaderes, pilars, bigues, etc amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

18,61 €

P- 26

K216VCA9

m

Desmuntatge d'encavallada o biga metàl.lica de suport de xarxes de patis interiors, d'entre 12 i 18
metres d'alcària, i dels seus ancoratges, vents, abraçaderes, etc amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

24,03 €

P- 27

K21BVCA7

m2

Desmuntatge, a qualsevol alçària, de: reixa, xarxa, concertina, etc i dels seus ancoratges, vents,
abraçaderes, pilars, etc amb mitjans mecànics i manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

13,98 €

P- 28

K21BVCAX

m2

Desmuntatge de xarxa horitzontal de pati entre 12 i 18 metres d'alçària amb mitjans mecànics i
manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

2,10 €

P- 29

K81136D2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi,
amb morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1)
altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria GP-CSII-W1, tipus
MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

22,39 €

P- 30

K81136D8

m2

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i construccions annexes, consistent
en un sanejat de la paret eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena de
revestiment (i el seu material de col·locació) que no sigui revoc. Un cop fet aquest sanejament i a
les zones on sigui necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec
amb additius tixotròpics. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o
equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

19,63 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
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DESCRIPCIÓ

P- 31

K898DFM0

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a
base de silicat potàssic preparada per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire
alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb aplicació de DILUYENTE
SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua
per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb SILTOP CONCENTRAT en
proporció variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa
final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir la correcta dilució, tot i que
normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.

Pàg.:

5

PREU
14,04 €

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
(CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
P- 32

K93617B0

m2

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió
Detall 9
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

18,48 €

P- 33

K9E1321G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
Detall 9
(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

36,55 €

P- 34

KPAVCA01

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones
resultants dels enderrocs
(SETZE MIL VUIT-CENTS EUROS)

16.800,00 €

P- 35

KPAVCA02

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a
instal.lacions existents que es mantenen
(QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS)

4.200,00 €

P- 36

KPAVCA03

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a
xarxa existent
(CINC MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

5.288,75 €

P- 37

KPAVCA11

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones
resultants dels enderrocs
(VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

856,80 €

P- 38

KPAVCA21

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones
resultants dels enderrocs
(NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

991,20 €

P- 39

KPAVCA22

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a
instal.lacions existents que es mantenen
(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

214,20 €

P- 40

KPAVCA33

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a
xarxa existent
(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

269,73 €

P- 41

KPAVCAC2

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a
instal.lacions existents que es mantenen
(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

247,80 €

P- 42

KPAVCAC3

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a
xarxa existent
(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

312,04 €

P- 43

KPAVR2CA

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2C.A
(NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS)

977,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
NÚMERO

CODI

P- 44

KPAVRP00

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 00
(SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P- 45

KPAVRP01

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 01.A
(QUATRE-CENTS SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

UA

DESCRIPCIÓ

Pàg.:

6

PREU
7.262,95 €

407,09 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
481R18Z5

UA
m

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

1

PREU

Reparació superficial de coronament de mur exterior del camí de ronda (un
cop acabat l'enderroc dels elements afegits i sobreposats) fins a aconseguir la
secció original del coronament (de forma triangular a dues aigües) amb morter
de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN
998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics,
acabat remolinat. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de malla 10x10
mm) de 100 grm/m2.
El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm. però en cap cas serà
inferior a 10 mm. Per gruixos superiors a 20 mm. es realitzarà en dues capes,
no superant en cap cas els 30 mm. Si calgués superar els 30 mm es faria una
reconstrucció amb el mateix morter i ceràmica.
Pintat del coronament de mur amb pintura mineral a base de silicat potàssic
preparada per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire
alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a la
intempèrie. Les superfícies a pintar han d'estar netes, seques i exemptes de
pols, grassa, salnitre, etc. No es pintarà amb temperatures inferiors als 7ºC (ni
de l'ambient ni de suport) ni amb humitats relatives superiors al 80%. El revoc
a pintar tindrà una vida mínima de 2 a 4 setmanes, segons les condicions
meteorològiques, per aconseguir un bon enduriment.
Preparació de la superfície a pintar:
- Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO
o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent),
amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte pur. Agitar el producte fins a la
seva perfecta homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de SILVEL
VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat entre mans d'almenys
12 hores, les dues mans s'han de diluir amb SILTOP CONCENTRAT en
proporció variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució
menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins
a establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un
25% i un 60%.
- Revoc existent en bon estat, primer es netejarà amb aigua nebulitzada a
mitja pressió i es deixarà assecar completament. Després es farà el mateix
procés que per als revocs nous.
Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent
SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 1

Altres conceptes

27,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 2

CODI
481R18Z8

UA
m

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

2

PREU

Formació de coronament a nou mur exterior del camí de ronda fins a
aconseguir la secció original del coronament (de forma triangular a dues
aigües) amb encadellats ceràmics i totxanes segons detall gràfic, acabat amb
morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma
UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius
tixotròpics, acabat remolinat. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX
REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm. però en cap cas serà
inferior a 10 mm. Per gruixos superiors a 20 mm. es realitzarà en dues capes,
no superant en cap cas els 30 mm. Si calgués superar els 30 mm es faria una
reconstrucció amb el mateix morter i ceràmica.
Pintat del coronament de mur amb pintura mineral a base de silicat potàssic
preparada per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire
alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a la
intempèrie. Les superfícies a pintar han d'estar netes, seques i exemptes de
pols, grassa, salnitre, etc. No es pintarà amb temperatures inferiors als 7ºC (ni
de l'ambient ni de suport) ni amb humitats relatives superiors al 80%. El revoc
a pintar tindrà una vida mínima de 2 a 4 setmanes, segons les condicions
meteorològiques, per aconseguir un bon enduriment.
Preparació de la superfície a pintar:
- Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO
o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent),
amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte pur. Agitar el producte fins a la
seva perfecta homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de SILVEL
VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat entre mans d'almenys
12 hores, les dues mans s'han de diluir amb SILTOP CONCENTRAT en
proporció variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució
menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins
a establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un
25% i un 60%.

93,20 €

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent
SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 9

27,03 €

P- 3

P- 4

P- 5

P- 6

E213VCA6

E2R2E2C1

E2R2EG1A

E2R2EGR0

m3

pa

pa

pa

Altres conceptes

93,20 €

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en masa,
formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm de gruix i una alçària inferior a 6 m, amb
mitjans manuals i martell trencador muntat sobre retroexcavadora. Inclòs part
proporcional de tall vertical previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor
Altres conceptes

49,46 €

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona
2.C.A
Altres conceptes
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona
1.A
Altres conceptes
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona
0
Altres conceptes

49,46 €
2.778,86 €

2.778,86 €
2.375,86 €

2.375,86 €
20.408,00 €

20.408,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 7

CODI
E44250Z3

UA
m

B0A5C000
B44Z50BA

E61ZR045

E8940BJ0

P- 8

E4BCMA88

m2

B0A14200
B0B34234

P- 9

E618566N

m2

B0E244L6

P- 10

E61Z400H

B0A14200

kg

DESCRIPCIÓ
Remat de la secció original del mur del camí de ronda a base de col·locar una
xapa metàl·lica de 8 mm de gruix doblada en forma de U, d'entre 5 i 5,5 m
d'alçada (alçada total igual a la del mur fins al carener del coronament
superior), amplada d'entre 0,5 i 0,75 m (igual a l'amplada del mur) i dos
laterals de 0,1 m per tota l'alçada del mur (fins a sota inici coronament). Cada
ala amb perforacions de diàmetre 10 mm avellanats, fets a taller i situats cada
50 cm.
Es presentarà la xapa i, a través d'ella, es faran les perforacions al mur amb
broca de 10 mm de diàmetre i 100 mm de llargària i es collarà amb tacs
mecànics galvanitzats tipus HUS3-H 10x10 Classe 1 de cap avellanat de
HILTI o equivalent. Les xapes en forma de U es col·locaran en peces de 1
metre de llargària, amb les perforacions fetes a 25 cm de cada extrem i amb
intereix de 50 cm. Es col·locarà i fixarà la peça inferior i es reblirà el seu
interior amb morter de ciment M-7,5 gris, un cop fet el rebliment es col·locarà
la següent peça i es soldaran a testa entre elles, així successivament fins a
col·locar la peça especial del coronament.
Les xapes es col·locaran amb dues capes d'esmalt antioxidant a base de
resines de nova generació, base aigua, de assecat ràpid, apte per al pintat
directe sobre superfícies metàl·liques ferroses sense necessitat de imprimació
prèvia, color a definir per la D.F. L'esmalt s'aplicarà tant a la cara interior com
a l'exterior.
Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d'ISAVAL o equivalent.
Detall 2
Cargol autoroscant d'acer inoxidable
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment
Detall 5 i 9
Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat
Altres conceptes
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Detall 9
Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Altres conceptes
Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8
de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclòs parts proporcional d'ancoratge
amb rodons d'acer a base i laterals i pilastres d'unió entre dues parets
paral.leles
Detall 5 i 9
Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Altres conceptes
Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9
Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm
Altres conceptes

Pàg.:

3

PREU
160,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 11

CODI
E61ZR045

UA
m3

B065910C

P- 12

F6A16AB2

m

B0715000
B6A16AB0
4,05000 €
78,00000 €

8,16705 €

P- 13

FHM31H7A

u

52,91326 €
17,44 €
3,95 €
BHM31H7A
0,02196 €
2,73600 €

K222192A

1,19 €

K31585H1
K31B4000

33,94 €

P- 14

FR6PVC95

u

13,91000 €
20,03 €
B0111000
B0315601
BR341150

1,22 €

0,00610 €
1,21 €
P- 15

H6AA2111

m

DESCRIPCIÓ
Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment
Detall 5 i 9
Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes
Suministre i col.locació, sobre mur de paret de bloc de formigó, de tanca tipus
VERJA MALLAZO d'ADO o equivalent amb mòduls de 1x2,77m de reixa de
malla construïda amb marcs de perfil PDS-26 de secció 40x44 per allotjar
malla 300x50x5 fabricada amb filferro dur gris segons norma UNE en 1016-2.
Pilars de tub secció rectangular 50x30, acoblats a bastidors mitjançant
casquets de tub 25x25. Pilars amb tap de plàstic color negre per a protecció
aigües. Tot acabat lacat color blanc RAL 9010 (tota la tanca serà similar a
l'existent al pati de l'Escola del xamfrà Entença/Rosselló).
Inclòs part proporcional de les corresponents portes grafiades als plànols i
formades per la mateixa tipologia de VERJA MALLAZO (portes de 2 m
d'alçària) amb pany i clau.
Detall 5
Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.75 x 1 m amb malla
emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de
50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de tub
de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2.9 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat
Altres conceptes
Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul troncocònic de planxa
d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 5 m d'alçària amb base platina, porta i
posta a terra, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó
armat (80x80x80 cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i estreps de 8
mm cada 20 cm segons plànol de detall), com a suport provisional de les
instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en servei. S'inclou
l'excavació del pou per a fonament amb mitjans manuals i mecànics i la
càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a camió o contenidor.
Detall 7
Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 5 m amb base
platina, porta i posta a terra, segons norma UNE-EN 40-5
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió
Formigó per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2
Altres conceptes
Trasplantament dins de l'obra d'arbre de 35 a 50 cm de perímetre de tronc,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra
amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 180x180x80 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert
del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació
Aigua
Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0.8 m3
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs
de 0.8 m3
Altres conceptes
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Pàg.:

4

PREU
107,19 €

68,55450 €
38,64 €
56,27 €

1,07440 €
26,27000 €

28,93 €
324,36 €

201,76000 €
32,53864 €

46,45930 €
14,82048 €
28,78 €
503,66 €

0,84760 €
133,40750 €
9,08050 €
360,32 €
2,90 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
B1Z6211A

UA

B1Z6AF0A

P- 16

P- 17

P- 18

P- 19

P- 20

P- 21

P- 22

K1641011

K1661310

K168Z001

K168Z002

K168Z003

K168Z004

K211VC2C

u

u

u

K211VCZ0

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre contenidor
Altres conceptes

5

PREU

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

0,70000 €

CODI
B211VCZ0

UA

0,03900 €
2,16 €
3,18 €
3,18 €

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a
recollida de mostra
Altres conceptes

2,12 €

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals
Altres conceptes

4,24 €

P- 24

K211VCZ1

U

2,12 €

4,24 €
B211VCZ1

u

u

u

U

B211VC2C

P- 23

DESCRIPCIÓ
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos,
per a seguretat i salut
Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes

Pàg.:

U

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de
base, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de
base, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a
descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Enderrocs cossos annexes zona 2C.A. Enderroc dels cossos annexes
segons documentació gràfica, d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8
m, una superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un volum aparent
d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i fonaments
existents i el reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per sota
del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de totes les instal.lacions
que li donen servei.
Enderrocs cossos annexes zona 2C. Enderroc dels cossos annexes segons
documentació gràfica, d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m,
una superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un volum aparent
d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i fonaments
existents i el reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per sota
del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de totes les
instal.lacions que li donen servei.
Altres conceptes
Enderrocs cossos annexes zona 0. Enderroc dels cossos annexes segons
documentació gràfica, de torres de guaita de 10 m d'alçària, una superfície en
planta de 40 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns 400 m3. S'inclou
l'enderroc dels paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres
d'aportació adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de totes les instal.lacions
que li donen servei.

12,73 €
12,73 €
14,85 €
14,85 €
10,61 €

P- 25

K216VCA8

m2

10,61 €
16.978,50 €

P- 26

K216VCA9

m

DESCRIPCIÓ
Enderrocs cossos annexes zona 0. Enderroc dels cossos annexes segons
documentació gràfica, de torres de guaita de 10 m d'alçària, una superfície
en planta de 40 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns 400 m3.
S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i fonaments existents i el reblert
amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per sota del paviment
exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de totes les
instal.lacions que li donen servei.
Altres conceptes
Enderrocs cossos annexes zona 1.A. Enderroc dels cossos annexes segons
documentació gràfica, d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de 680 m2
aproximadament i un volum aparent d'uns 3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de totes les instal.lacions
que li donen servei.
Enderrocs cossos annexes zona 1. Enderroc dels cossos annexes segons
documentació gràfica, d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de 680 m2
aproximadament i un volum aparent d'uns 3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de totes les
instal.lacions que li donen servei.
Altres conceptes
Enderroc de tancament plaques prefabricades de formigó armat 24 cm de
gruix, i 6 m d'alçària com a màxim, disposades al damunt de mur exterior del
camí de ronda (alçada mur entre 5 i 6 m), i dels seus ancoratges, vents,
abraçaderes, pilars, bigues, etc amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de
runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge d'encavallada o biga metàl.lica de suport de xarxes de patis
interiors, d'entre 12 i 18 metres d'alcària, i dels seus ancoratges, vents,
abraçaderes, etc amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Altres conceptes

Pàg.:

6

PREU
2.500,00000 €

125,00 €
15.939,00 €

15.180,00000 €

759,00 €
18,61 €

18,61 €
24,03 €

24,03 €

16.170,00000 €
P- 27

P- 28

K21BVCA7

K21BVCAX

m2

m2

808,50 €

Desmuntatge, a qualsevol alçària, de: reixa, xarxa, concertina, etc i dels seus
ancoratges, vents, abraçaderes, pilars, etc amb mitjans mecànics i manuals,
aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge de xarxa horitzontal de pati entre 12 i 18 metres d'alçària amb
mitjans mecànics i manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

13,98 €

13,98 €
2,10 €
2,10 €

2.625,00 €
P- 29

K81136D2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable,
pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria GP-CSII-W1, tipus
MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla de
fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9
Altres conceptes

22,39 €

22,39 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 30

P- 31

CODI
K81136D8

K898DFM0

UA
m2

m2

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

PREU

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i construccions
annexes, consistent en un sanejat de la paret eliminant totes les parts
malmeses i/o bufades així com tota mena de revestiment (i el seu material de
col·locació) que no sigui revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on
sigui necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre parament
vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de
calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1)
altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria
GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent,
armat amb malla de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3
Altres conceptes
Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m d'alçària, amb
pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per a obtenir efecte
veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a
l'aigua de pluja i d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb aplicació de
DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent, barrejat
amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de
5-10 m²/litre de producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb SILTOP
CONCENTRAT en proporció variable i dependent de l'efecte estètic a
aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es
faran mostres prèvies fins a establir la correcta dilució, tot i que normalment
aquesta variarà entre un 25% i un 60%.
Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent
SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
Pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per a obtenir efecte
veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a
l'aigua de pluja i d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb aplicació
de DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent), amb un
rendiment de 5-10 m²/litre de producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb SILTOP
CONCENTRAT en proporció variable i dependent de l'efecte estètic a
aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència).
Es faran mostres prèvies fins a establir la correcta dilució, tot i que
normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.

B89ZNE00
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

19,63 €

m2

B065910C

P- 33

K9E1321G

B0111000
B0310500
B0512401

m2

P- 35

PA

KPAVCA02

PA

BPAVCA02

19,63 €
14,04 €
P- 36

P- 37

P- 38

P- 39

KPAVCA03

KPAVCA11

KPAVCA21

KPAVCA22

u

PA

PA

PA

12,00000 €

P- 40

P- 41

P- 42

Altres conceptes

2,04 €

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió
Detall 9
Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes

18,48 €

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland
Detall 9
Aigua
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

KPAVCA01
BPAVCA01

P- 43
K93617B0

UA

P- 44

KPAVCA33

KPAVCAC2

KPAVCAC3

KPAVR2CA

KPAVRP00

u

PA

u

u

u

10,08731 €
8,39 €
36,55 €

0,00163 €
0,74893 €
0,32023 €

DESCRIPCIÓ
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

P- 45

KPAVRP01

u

8

PREU
Altres conceptes

P- 34

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i
imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT d'ISAVAL o
equivalents.

P- 32

CODI
B9E13200

Pàg.:

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o
consolidacions de zones resultants dels enderrocs
Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o
consolidacions de zones resultants dels enderrocs
Altres conceptes
Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de
terminals a instal.lacions existents que es mantenen
Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de
terminals a instal.lacions existents que es mantenen
Altres conceptes
Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de
sanejament que es mantenen a xarxa existent
Altres conceptes
Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o
consolidacions de zones resultants dels enderrocs
Sense descomposició
Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o
consolidacions de zones resultants dels enderrocs
Sense descomposició
Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de
terminals a instal.lacions existents que es mantenen
Sense descomposició
Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de
sanejament que es mantenen a xarxa existent
Altres conceptes
Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de
terminals a instal.lacions existents que es mantenen
Sense descomposició
Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de
sanejament que es mantenen a xarxa existent
Altres conceptes

6,55200 €
28,93 €
16.800,00 €
16.000,00000 €
800,00 €
4.200,00 €
4.000,00000 €
200,00 €
5.288,75 €
5.288,75 €
856,80 €
856,80 €
991,20 €
991,20 €
214,20 €
214,20 €
269,73 €
269,73 €
247,80 €
247,80 €
312,04 €
312,04 €

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2C.A
Altres conceptes

977,00 €

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 00
Altres conceptes

7.262,95 €

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 01.A

977,00 €

7.262,95 €

407,09 €
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Pàg.:
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1

CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02

TREBALLS PREVIS
ENDERROCS
OBRA NOVA
SEGURETAT I SALUT
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS
ZONA 1.B

4.720,48
31.878,00
15.779,59
1.069,60
4.718,91
58.166,58

CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL

01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04
01.03.05
01.03

TREBALLS PREVIS
ENDERROCS
OBRA NOVA
SEGURETAT I SALUT
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS
ZONA 2A

5.028,54
36.522,24
22.822,54
3.199,42
5.328,10
72.900,84

CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL

01.04.01
01.04.02
01.04.03
01.04.04
01.04.05
01.04

TREBALLS PREVIS
ENDERROCS
OBRA NOVA
SEGURETAT I SALUT
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS
ZONA 2B

5.731,83
45.744,48
18.867,51
543,50
5.801,40
76.688,72

CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL

01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.06.04
01.06.05
01.06

TREBALLS PREVIS
ENDERROCS
OBRA NOVA
SEGURETAT I SALUT
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS
ZONA 2C.B

3.849,70
37.221,36
3.063,40
720,40
2.778,86
47.633,72

CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL

01.07.01
01.07.02
01.07.03
01.07.04
01.07.05
01.07

TREBALLS PREVIS
ENDERROCS
OBRA NOVA
SEGURETAT I SALUT
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS
ZONA 3

2.707,09
24.927,84
4.768,72
543,50
2.666,40
35.613,55
291.003,41

BARCELONA, NOVEMBRE DE 2018

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
OBRA

01.02
01.03
01.04
01.06
01.07
01

ZONA 1.B
ZONA 2A
ZONA 2B
ZONA 2C.B
ZONA 3
ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

58.166,58
72.900,84
76.688,72
47.633,72
35.613,55
291.003,41
291.003,41

JOSEP CODINAS i GARCIA
VALERI CONSULTORS ASSOCIATS

Import

NIVELL 1: OBRA
OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

291.003,41
291.003,41

EUR

Projecte bàsic i d´execució
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Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
carrer Entença 155 de Barcelona
Novembre 2018. V2. TREBALLS ADDICIONALS

PRESSUPOST
OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

02

ZONA 1.B

CAPÍTOL (1)

01

TREBALLS PREVIS

NUM. CODI

PRESSUPOST

Pàg.: 1

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

KPAV1B01

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives
i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs (P - 36)

1.680,00

1,000

1.680,00

2

KPAV1B02

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i
tota mena de terminals a instal.lacions existents que es mantenen
(P - 37)

420,00

1,000

420,00

3

KPAV1B03

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa
de sanejament que es mantenen a xarxa existent (P - 38)

528,88

1,000

528,88

4

KPAVRP1B

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 01.A
(P - 53)

1.709,76

1,000

1.709,76

5

K168Z004

u

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la
subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
(P - 23)

10,61

8,000

84,88

6

K1641011

u

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P 18)

3,18

8,000

25,44

7

K1661310

u

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals,
per a recollida de mostra (P - 19)

2,12

8,000

16,96

8

K168Z001

u

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals
(P - 20)

4,24

8,000

33,92

9

K168Z002

u

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i
material de base, amb mitjans manuals (P - 21)

12,73

8,000

101,84

10 K168Z003

u

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes
i material de base, amb mitjans manuals (P - 22)

14,85

8,000

118,80

TOTAL

CAPÍTOL (1)

OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

02

ZONA 1.B

CAPÍTOL (1)

02

ENDERROCS

NUM. CODI
1

K211VZ1B

TOTAL

UA
U

CAPÍTOL (1)

DESCRIPCIÓ
Enderrocs cossos annexes zona 1.B. Enderroc dels cossos
annexes segons documentació gràfica, d'edificacions amb
alçades promig d'entre 4 a 8 m i torres de guaita de 10 m, una
superfície en planta de 680 m2 aproximadament i un volum
aparent d'uns 3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments,
soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia
de totes les instal.lacions que li donen servei. (P - 27)

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

02

ZONA 1.B

CAPÍTOL (1)

03

OBRA NOVA

1

K9G117B1

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

31.878,00

1,000

31.878,00

UA
u

DESCRIPCIÓ
Formació de rampa d'accés des de la cota del paviment exterior
(-0,82) i fins a la cota interior de la 4a galeria (0,00), de 2,00 m
d'amplària i dues tramades d'uns 5,12 m de llargària i un pendent

del 8%, amb replà intermedi i superior de 2,00x2,00 m. La rampa
estarà formada per un fonament corregut de 40x40 cm de formigó
H-25 sobre 10 cm de formigó de neteja, armat amb 4 rodons de
12 mm de diàmetre i estreps del diàmetre 8 cada 20 cm. D'aquest
fonament naixeren les armadures (1 diàmetre 10 a cada forat
amb pota inferior de 20 cm) de les parets de bloc de formigó de
color gris de 40x20x20 cm. Els blocs es massissaran amb formigó
H-25 i es revocaran i pintaran (veure característiques del revoc i
la pintura/veladura als punts anteriors 1 i 3). Al damunt de les
parets es coronarà amb una IPN-120 correguda a la que s'hi
encastaran i soldaran les IPN-80 col·locades en sentit
perpendicular a la rampa i amb un intereix de 76 cm. Entre les
IPN-80 es disposaran peces d'encadellat ceràmic de 80x25x4 cm
que serviran com a encofrat perdut d'una capa de compressió de
formigó H-25 de 8 cm de gruix armada amb mallatzo 15x15 de
diàmetre 6. L'acabat superficial del formigó serà escombrat per a
garantir una Classe 3 de lliscabilitat. Al damunt de la IPN-120 s'hi
soldarà una barana metàl·lica d'acer per a pintar, de 90 cm
d'alçària total, amb sòcol de xapa d'acer de 1,5mm de gruix i 10
cm d'alçària, travesser intermedi i passamà superior de tub d'acer
rodó de 40 mm de diàmetre i muntants verticals de tub d'acer
quadrat de 40x40x4 disposats a l'inici i final de cada tram de
rampa i al punt mig de la rampa.
Detall 4 (P - 35)
2

K5451111

u

Marquesina a base de 4 peus drets de tub d'acer 80x80x6 soldats
sobre 4 plaques d'acer de 200x200x6 que es collaran dins del
reblert de formigó amb 4 potes de 10 mm de diàmetre. Al damunt
dels peus drets es soldarà l'estructura grafiada als detalls
constructius formada per tubs de 80x80x6mm que servirà de
suport a la xapa de coberta (xapa grecada MT-32 d'acer
galvanitzat prelacat de 1,2 mm de gruix i color a definir per la
D.F.) collada a l'estructura amb reblons.
Tots els elements metàl·lics es pintaran amb esmalt antioxidant
(veure característiques al punt 2), color a definir per la D.F.
Detall 4 (P - 28)

1.039,79

1,000

1.039,79

3

K81136D2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç natural
NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1)
altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9
(P - 29)

22,39

28,000

626,92

4

K81136D8

m2

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i
construccions annexes, consistent en un sanejat de la paret
eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena
de revestiment (i el seu material de col·locació) que no sigui
revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on sigui
necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat
remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament
transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3
(P - 30)

19,63

186,000

3.651,18

5

K898DFM0

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m
d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada
per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire
alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a

14,04

214,000

3.004,56

31.878,00

01.02.02

OBRA

NUM. CODI

4.720,48

01.02.01

Pàg.: 2

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

4.276,90

1,000

4.276,90

EUR

EUR
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 3
la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb
aplicació
de
DILUYENTE
SILTOP
PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts
d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de
producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb
SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de
l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa
final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un
25% i un 60%.

6

EASA71LB

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una
llum de 120x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada i
pintada (P - 12)

520,51

1,000

520,51

7

K922101F

m3

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 32)

27,36

37,936

1.037,93

8

FHM31H7A

u

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul
troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 5
m d'alçària amb base platina, porta i posta a terra, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó armat (80x80x80
cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i estreps de 8 mm
cada 20 cm segons plànol de detall), com a suport provisional de
les instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en servei.
S'inclou l'excavació del pou per a fonament amb mitjans manuals
i mecànics i la càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a
camió o contenidor.
Detall 7 (P - 14)

324,36

5,000

1.621,80

TOTAL

CAPÍTOL (1)

OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

03

ZONA 2A

CAPÍTOL (1)

01

TREBALLS PREVIS

NUM. CODI

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i
imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
(P - 31)

15.779,59

01.02.03

Pàg.: 4

UA

DESCRIPCIÓ

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives
i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs (P - 39)

1.898,40

1,000

1.898,40

2

KPAV2A02

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i
tota mena de terminals a instal.lacions existents que es mantenen
(P - 40)

474,60

1,000

474,60

3

KPAV2A03

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa
de sanejament que es mantenen a xarxa existent (P - 41)

597,63

1,000

597,63

4

KPAVRP2A

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2A (P
- 54)

1.628,34

1,000

1.628,34

5

K168Z004

u

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la
subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
(P - 23)

10,61

9,000

95,49

6

K1641011

u

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P 18)

3,18

9,000

28,62

7

K1661310

u

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals,
per a recollida de mostra (P - 19)

2,12

9,000

19,08

8

K168Z001

u

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals
(P - 20)

4,24

9,000

38,16

9

K168Z002

u

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i
material de base, amb mitjans manuals (P - 21)

12,73

9,000

114,57

10 K168Z003

u

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes
i material de base, amb mitjans manuals (P - 22)

14,85

9,000

133,65

TOTAL

CAPÍTOL (1)

OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

CAPÍTOL

03

ZONA 2A

02

ZONA 1.B

CAPÍTOL (1)

CAPÍTOL (1)

02

ENDERROCS

04

SEGURETAT I SALUT

1

PPA0S01B

TOTAL

PA

CAPÍTOL (1)

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona 1.B (P
- 0)

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

02

ZONA 1.B

CAPÍTOL (1)

05

1

E2R2EG1B

TOTAL

CAPÍTOL (1)

AMIDAMENT

IMPORT

1.069,60

1,000

1.069,60

UA
pa

NUM. CODI

UA

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans
manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 1.B (P - 3)
01.02.05

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

4.718,91

1,000

4.718,91

4.718,91

AMIDAMENT

IMPORT

U

Enderrocs cossos annexes zona 2A. Enderroc dels cossos
annexes segons documentació gràfica, d'edificacions amb
alçades promig d'entre 4 a 8 m i torres de guaita de 10 m, una
superfície en planta de 325 m2 aproximadament i un volum
aparent d'uns 2.400 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments,
soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia
de totes les instal.lacions que li donen servei. (P - 25)

29.400,00

1,000

29.400,00

2

E213VCA6

m3

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en
masa, formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm de gruix i una alçària
inferior a 6 m, amb mitjans manuals i martell trencador muntat
sobre retroexcavadora. Inclòs part proporcional de tall vertical
previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 1)

49,46

144,000

7.122,24

TOTAL
OBRA

EUR

PREU

K211VC2A

GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

1

1.069,60

01.02.04

OBRA

NUM. CODI

PREU

5.028,54

01.03.01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

DESCRIPCIÓ

IMPORT

KPAV2A01

01

UA

AMIDAMENT

1

OBRA

NUM. CODI

PREU

CAPÍTOL (1)

01.03.02
01

36.522,24

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

EUR
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PRESSUPOST
CAPÍTOL

03

ZONA 2A

CAPÍTOL (1)

03

OBRA NOVA

NUM. CODI

PRESSUPOST

Pàg.: 5

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

E618566N

m2

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb
filler calcari. Inclòs parts proporcional d'ancoratge amb rodons
d'acer a base i laterals i pilastres d'unió entre dues parets
paral.leles
Detall 5 i 9 (P - 9)

33,94

60,000

2.036,40

2

F6A16AB2

m

Suministre i col.locació, sobre mur de paret de bloc de formigó,
de tanca tipus VERJA MALLAZO d'ADO o equivalent amb mòduls
de 1x2,77m de reixa de malla construïda amb marcs de perfil
PDS-26 de secció 40x44 per allotjar malla 300x50x5 fabricada
amb filferro dur gris segons norma UNE en 1016-2. Pilars de tub
secció rectangular 50x30, acoblats a bastidors mitjançant
casquets de tub 25x25. Pilars amb tap de plàstic color negre per a
protecció aigües. Tot acabat lacat color blanc RAL 9010 (tota la
tanca serà similar a l'existent al pati de l'Escola del xamfrà
Entença/Rosselló).
Inclòs part proporcional de les corresponents portes grafiades als
plànols i formades per la mateixa tipologia de VERJA MALLAZO
(portes de 2 m d'alçària) amb pany i clau.
Detall 5 (P - 13)

56,27

60,000

3.376,20

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul
troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 5
m d'alçària amb base platina, porta i posta a terra, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó armat (80x80x80
cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i estreps de 8 mm
cada 20 cm segons plànol de detall), com a suport provisional de
les instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en servei.
S'inclou l'excavació del pou per a fonament amb mitjans manuals
i mecànics i la càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a
camió o contenidor.
Detall 7 (P - 14)

324,36

Remat de la secció original del mur del camí de ronda a base de
col·locar una xapa metàl·lica de 8 mm de gruix doblada en forma
de U, d'entre 5 i 5,5 m d'alçada (alçada total igual a la del mur fins
al carener del coronament superior), amplada d'entre 0,5 i 0,75 m
(igual a l'amplada del mur) i dos laterals de 0,1 m per tota l'alçada
del mur (fins a sota inici coronament). Cada ala amb perforacions
de diàmetre 10 mm avellanats, fets a taller i situats cada 50 cm.
Es presentarà la xapa i, a través d'ella, es faran les perforacions
al mur amb broca de 10 mm de diàmetre i 100 mm de llargària i
es collarà amb tacs mecànics galvanitzats tipus HUS3-H 10x10
Classe 1 de cap avellanat de HILTI o equivalent. Les xapes en
forma de U es col·locaran en peces de 1 metre de llargària, amb
les perforacions fetes a 25 cm de cada extrem i amb intereix de
50 cm. Es col·locarà i fixarà la peça inferior i es reblirà el seu
interior amb morter de ciment M-7,5 gris, un cop fet el rebliment
es col·locarà la següent peça i es soldaran a testa entre elles, així
successivament fins a col·locar la peça especial del coronament.
Les xapes es col·locaran amb dues capes d'esmalt antioxidant a
base de resines de nova generació, base aigua, de assecat ràpid,
apte per al pintat directe sobre superfícies metàl·liques ferroses
sense necessitat de imprimació prèvia, color a definir per la D.F.
L'esmalt s'aplicarà tant a la cara interior com a l'exterior.
Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d'ISAVAL o equivalent.
Detall 2
(P - 7)

160,57

3

4

FHM31H7A

E44250Z3

u

m

12,000

Pàg.: 6

5

K81136D8

m2

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i
construccions annexes, consistent en un sanejat de la paret
eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena
de revestiment (i el seu material de col·locació) que no sigui
revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on sigui
necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat
remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament
transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3
(P - 30)

19,63

336,000

6.595,68

6

K898DFM0

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m
d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada
per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire
alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a
la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb
aplicació
de
DILUYENTE
SILTOP
PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts
d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de
producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb
SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de
l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa
final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un
25% i un 60%.

14,04

336,000

4.717,44

3.892,32

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i
imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
(P - 31)
5,000

802,85

7

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

2,90

34,000

98,60

8

FRZ23C33

u

Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en
autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de
llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3
abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 15)

67,05

2,000

134,10

9

FRZ51300

u

Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de
perímetre entre 48 i 79 cm, amb sistema de subjecció format per
tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor (P - 16)

183,65

2,000

367,30

m3

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 32)

27,36

29,300

801,65

10 K922101F
TOTAL

CAPÍTOL (1)

OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

03

ZONA 2A

CAPÍTOL (1)

04

SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI
1

EUR

PPA0SS2A

22.822,54

01.03.03

UA
PA

DESCRIPCIÓ
Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona 2A (P

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

3.199,42

1,000

3.199,42

EUR

Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
carrer Entença 155 de Barcelona
Novembre 2018. V2. TREBALLS ADDICIONALS
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 7

Pàg.: 8
soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia
de totes les instal.lacions que li donen servei. (P - 26)

- 0)
TOTAL

CAPÍTOL (1)

OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

03

ZONA 2A

CAPÍTOL (1)

05

GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

NUM. CODI
1

E2R2EG2A

TOTAL

UA
pa

CAPÍTOL (1)

DESCRIPCIÓ
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans
manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 2.A (P - 4)

2
PREU

AMIDAMENT

IMPORT

5.328,10

1,000

5.328,10

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

04

ZONA 2B

CAPÍTOL (1)

01

TREBALLS PREVIS

UA

DESCRIPCIÓ

5.328,10

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

KPAV2B01

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives
i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs (P - 42)

2.083,20

1,000

2.083,20

2

KPAV2B02

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i
tota mena de terminals a instal.lacions existents que es mantenen
(P - 43)

520,80

1,000

520,80

3

KPAV2B03

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa
de sanejament que es mantenen a xarxa existent (P - 44)

655,81

1,000

655,81

4

KPAVRP2B

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2B (P
- 55)

1.994,72

1,000

1.994,72

5

K168Z004

u

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la
subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
(P - 23)

10,61

10,000

106,10

6

K1641011

u

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P 18)

3,18

10,000

31,80

7

K1661310

u

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals,
per a recollida de mostra (P - 19)

2,12

10,000

21,20

8

K168Z001

u

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals
(P - 20)

4,24

10,000

42,40

9

K168Z002

u

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i
material de base, amb mitjans manuals (P - 21)

12,73

10,000

127,30

10 K168Z003

u

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes
i material de base, amb mitjans manuals (P - 22)

14,85

10,000

148,50

CAPÍTOL (1)

OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

04

ZONA 2B

CAPÍTOL (1)

02

ENDERROCS

NUM. CODI
1

K211VC2B

5.731,83

01.04.01

UA
U

DESCRIPCIÓ
Enderrocs cossos annexes zona 2B. Enderroc dels cossos
annexes segons documentació gràfica, d'edificacions amb
alçades promig d'entre 4 a 8 m i torres de guaita de 10 m, una
superfície en planta de 530 m2 aproximadament i un volum
aparent d'uns 2.000 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments,

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

31.500,00

1,000

31.500,00

EUR

m3

CAPÍTOL (1)

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en
masa, formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm de gruix i una alçària
inferior a 6 m, amb mitjans manuals i martell trencador muntat
sobre retroexcavadora. Inclòs part proporcional de tall vertical
previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 1)

49,46

288,000

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

04

ZONA 2B

CAPÍTOL (1)

03

OBRA NOVA

UA

DESCRIPCIÓ

14.244,48

45.744,48

01.04.02

OBRA

NUM. CODI

1

TOTAL

E213VCA6

TOTAL

01.03.05

OBRA

NUM. CODI

3.199,42

01.03.04

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

E618566N

m2

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb
filler calcari. Inclòs parts proporcional d'ancoratge amb rodons
d'acer a base i laterals i pilastres d'unió entre dues parets
paral.leles
Detall 5 i 9 (P - 9)

33,94

16,000

543,04

2

E61ZR045

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs
de morter de ciment
Detall 5 i 9 (P - 11)

107,19

3,200

343,01

3

E61Z400H

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9 (P - 10)

1,22

80,000

97,60

4

F6A16AB2

m

Suministre i col.locació, sobre mur de paret de bloc de formigó,
de tanca tipus VERJA MALLAZO d'ADO o equivalent amb mòduls
de 1x2,77m de reixa de malla construïda amb marcs de perfil
PDS-26 de secció 40x44 per allotjar malla 300x50x5 fabricada
amb filferro dur gris segons norma UNE en 1016-2. Pilars de tub
secció rectangular 50x30, acoblats a bastidors mitjançant
casquets de tub 25x25. Pilars amb tap de plàstic color negre per a
protecció aigües. Tot acabat lacat color blanc RAL 9010 (tota la
tanca serà similar a l'existent al pati de l'Escola del xamfrà
Entença/Rosselló).
Inclòs part proporcional de les corresponents portes grafiades als
plànols i formades per la mateixa tipologia de VERJA MALLAZO
(portes de 2 m d'alçària) amb pany i clau.
Detall 5 (P - 13)

56,27

16,000

900,32

5

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

2,90

52,000

150,80

6

FHM31H7A

u

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul
troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 5
m d'alçària amb base platina, porta i posta a terra, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó armat (80x80x80
cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i estreps de 8 mm
cada 20 cm segons plànol de detall), com a suport provisional de
les instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en servei.
S'inclou l'excavació del pou per a fonament amb mitjans manuals
i mecànics i la càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a

324,36

15,000

4.865,40

EUR
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 9

Pàg.: 10
al mur amb broca de 10 mm de diàmetre i 100 mm de llargària i
es collarà amb tacs mecànics galvanitzats tipus HUS3-H 10x10
Classe 1 de cap avellanat de HILTI o equivalent. Les xapes en
forma de U es col·locaran en peces de 1 metre de llargària, amb
les perforacions fetes a 25 cm de cada extrem i amb intereix de
50 cm. Es col·locarà i fixarà la peça inferior i es reblirà el seu
interior amb morter de ciment M-7,5 gris, un cop fet el rebliment
es col·locarà la següent peça i es soldaran a testa entre elles, així
successivament fins a col·locar la peça especial del coronament.
Les xapes es col·locaran amb dues capes d'esmalt antioxidant a
base de resines de nova generació, base aigua, de assecat ràpid,
apte per al pintat directe sobre superfícies metàl·liques ferroses
sense necessitat de imprimació prèvia, color a definir per la D.F.
L'esmalt s'aplicarà tant a la cara interior com a l'exterior.
Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d'ISAVAL o equivalent.
Detall 2
(P - 7)

camió o contenidor.
Detall 7 (P - 14)
7

K93617B0

m2

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat
des de camió
Detall 9 (P - 33)

18,48

71,500

1.321,32

8

E4BCMA88

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500SD UNE-EN 10080
Detall 9 (P - 8)

3,95

71,500

282,43

9

K9E1321G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
Detall 9 (P - 34)

36,55

5,500

201,03

10 K922101F

m3

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 32)

27,36

49,000

1.340,64

11 K898DFM0

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m
d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada
per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire
alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a
la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb
aplicació
de
DILUYENTE
SILTOP
PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts
d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de
producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb
SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de
l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa
final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un
25% i un 60%.

14,04

214,322

3.009,08

13 E44250Z3

m2

m

CAPÍTOL (1)
01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

04

ZONA 2B

CAPÍTOL (1)

04

SEGURETAT I SALUT

1

PPA0SS2B

TOTAL

19,63

Remat de la secció original del mur del camí de ronda a base de
col·locar una xapa metàl·lica de 8 mm de gruix doblada en forma
de U, d'entre 5 i 5,5 m d'alçada (alçada total igual a la del mur fins
al carener del coronament superior), amplada d'entre 0,5 i 0,75 m
(igual a l'amplada del mur) i dos laterals de 0,1 m per tota l'alçada
del mur (fins a sota inici coronament). Cada ala amb perforacions
de diàmetre 10 mm avellanats, fets a taller i situats cada 50 cm.
Es presentarà la xapa i, a través d'ella, es faran les perforacions

160,57

214,322

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

04

ZONA 2B

CAPÍTOL (1)

05

GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

E2R2EG2B

UA
pa

CAPÍTOL (1)

EUR

DESCRIPCIÓ
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans
manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 2.B (P - 5)

AMIDAMENT

IMPORT

543,50

1,000

543,50

543,50

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

5.801,40

1,000

5.801,40

5.801,40

01.04.05

OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

06

ZONA 2C.B

CAPÍTOL (1)

01

NUM. CODI

PREU

01.04.04

4.207,14

1.605,70

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona 2B (P
- 0)

CAPÍTOL

TOTAL

10,000

PA

DESCRIPCIÓ

OBRA

1

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i
construccions annexes, consistent en un sanejat de la paret
eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena
de revestiment (i el seu material de col·locació) que no sigui
revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on sigui
necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat
remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament
transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3
(P - 30)

UA

CAPÍTOL (1)

NUM. CODI

18.867,51

01.04.03

OBRA

NUM. CODI

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i
imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
(P - 31)
12 K81136D8

TOTAL

UA

TREBALLS PREVIS

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

KPAV2CB1

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives
i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs (P - 45)

1.008,00

1,000

1.008,00

2

KPAV2CB2

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i
tota mena de terminals a instal.lacions existents que es mantenen
(P - 46)

252,00

1,000

252,00

3

KPAV2CB3

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa
de sanejament que es mantenen a xarxa existent (P - 47)

317,33

1,000

317,33

4

KPAVCA04

u

Transport i acopi dins del recinte de La Model de peces de pedra
natural de gran format (P - 51)

1.056,72

1,000

1.056,72

5

KPAVRP2C

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2C.B
(P - 56)

977,00

1,000

977,00

EUR
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PRESSUPOST
6

K168Z004

PRESSUPOST

Pàg.: 11
u

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la
subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
(P - 23)

10,61

5,000

2

K1641011

u

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P 18)

3,18

5,000

15,90

8

K1661310

u

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals,
per a recollida de mostra (P - 19)

2,12

5,000

10,60

9

K168Z001

u

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals
(P - 20)

4,24

5,000

21,20

10 K168Z002

u

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i
material de base, amb mitjans manuals (P - 21)

12,73

5,000

63,65

11 K168Z003

u

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes
i material de base, amb mitjans manuals (P - 22)

14,85

5,000

74,25

CAPÍTOL (1)
01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

06

ZONA 2C.B

CAPÍTOL (1)

02

ENDERROCS

NUM. CODI
1

2

K211V2CB

E213VCA6

TOTAL

UA
U

m3

CAPÍTOL (1)

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT

IMPORT

Enderrocs cossos annexes zona 2C.B. Enderroc dels cossos
annexes segons documentació gràfica, d'edificacions amb
alçades promig d'entre 4 a 8 m, una superfície en planta de 800
m2 aproximadament i un volum aparent d'uns 3.700 m3. S'inclou
l'enderroc dels paviments, soleres i fonaments existents i el
reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per sota
del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica
de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia
de totes les instal.lacions que li donen servei. (P - 24)

33.957,00

1,000

33.957,00

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en
masa, formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm de gruix i una alçària
inferior a 6 m, amb mitjans manuals i martell trencador muntat
sobre retroexcavadora. Inclòs part proporcional de tall vertical
previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 1)

49,46

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

06

ZONA 2C.B

CAPÍTOL (1)

03

OBRA NOVA

NUM. CODI
1

K81136D8

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i
construccions annexes, consistent en un sanejat de la paret
eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena
de revestiment (i el seu material de col·locació) que no sigui
revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on sigui
necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat
remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament
transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.

3

K922101F

TOTAL

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m
d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada
per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire
alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a
la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb
aplicació
de
DILUYENTE
SILTOP
PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts
d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de
producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb
SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de
l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa
final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un
25% i un 60%.

14,04

74,000

1.038,96

27,36

20,900

571,82

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

06

ZONA 2C.B

CAPÍTOL (1)

04

SEGURETAT I SALUT

PPA0S2CA

TOTAL

UA
PA

CAPÍTOL (1)

AMIDAMENT

IMPORT

19,63

74,000

1.452,62

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

06

ZONA 2C.B

CAPÍTOL (1)

05

GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

E2R2E2C1

TOTAL

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

720,40

1,000

720,40

720,40

01.06.04
01

UA
pa

CAPÍTOL (1)

DESCRIPCIÓ
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans
manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 2.C.A (P - 2)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

2.778,86

1,000

2.778,86

2.778,86

01.06.05

OBRA

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

07

ZONA 3

CAPÍTOL (1)

01

TREBALLS PREVIS

NUM. CODI

EUR

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona 2C.A
(P - 0)

CAPÍTOL

1
PREU

DESCRIPCIÓ

OBRA

NUM. CODI

3.063,40

01.06.03

3.264,36

37.221,36

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM (P - 32)

OBRA

1
66,000

m3

CAPÍTOL (1)

NUM. CODI

01.06.02

CAPÍTOL

m2

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i
imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
(P - 31)
PREU

OBRA

K898DFM0

3.849,70

01.06.01

OBRA

Detall 3
(P - 30)

53,05

7

TOTAL

Pàg.: 12

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

KPAVC301

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives
i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs (P - 48)

957,60

1,000

957,60

2

KPAVC302

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i
tota mena de terminals a instal.lacions existents que es mantenen

239,40

1,000

239,40

EUR
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 13

Pàg.: 14
eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena
de revestiment (i el seu material de col·locació) que no sigui
revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on sigui
necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat
remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament
transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3
(P - 30)

(P - 49)
3

KPAVC303

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa
de sanejament que es mantenen a xarxa existent (P - 50)

301,46

1,000

301,46

4

KPAVRP03

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 03 (P
- 52)

1.017,71

1,000

1.017,71

5

K168Z004

u

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la
subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
(P - 23)

10,61

4,000

42,44

6

K1641011

u

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor (P 18)

3,18

4,000

12,72

7

K1661310

u

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals,
per a recollida de mostra (P - 19)

2,12

4,000

8,48

8

K168Z001

u

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals
(P - 20)

4,24

4,000

16,96

9

K168Z002

u

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i
material de base, amb mitjans manuals (P - 21)

12,73

4,000

50,92

10 K168Z003

u

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes
i material de base, amb mitjans manuals (P - 22)

14,85

4,000

59,40

TOTAL

CAPÍTOL (1)
01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

07

ZONA 3

CAPÍTOL (1)

02

NUM. CODI
1

E213VCA6

TOTAL

UA
m3

CAPÍTOL (1)

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en
masa, formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm de gruix i una alçària
inferior a 6 m, amb mitjans manuals i martell trencador muntat
sobre retroexcavadora. Inclòs part proporcional de tall vertical
previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor (P - 1)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

49,46

504,000

24.927,84

24.927,84

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

07

ZONA 3

CAPÍTOL (1)

03

OBRA NOVA

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENT

IMPORT

1

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

2,90

70,000

203,00

2

FHM31H7A

u

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul
troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 5
m d'alçària amb base platina, porta i posta a terra, segons norma
UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó armat (80x80x80
cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i estreps de 8 mm
cada 20 cm segons plànol de detall), com a suport provisional de
les instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en servei.
S'inclou l'excavació del pou per a fonament amb mitjans manuals
i mecànics i la càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a
camió o contenidor.
Detall 7 (P - 14)

324,36

12,000

3.892,32

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i
construccions annexes, consistent en un sanejat de la paret

19,63

3

K81136D8

m2

CAPÍTOL (1)
01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

07

ZONA 3

CAPÍTOL (1)

04

SEGURETAT I SALUT

1

PPA0SS03

TOTAL

UA
PA

CAPÍTOL (1)

DESCRIPCIÓ
Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona 3 (P 0)

20,000

280,80

01

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS

CAPÍTOL

07

ZONA 3

CAPÍTOL (1)

05

GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

1

E2R2EGR3

TOTAL

CAPÍTOL (1)

4.768,72

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

543,50

1,000

543,50

543,50

01.07.04

OBRA

NUM. CODI

20,000

14,04

01.07.03

OBRA

NUM. CODI
PREU

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m
d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic preparada
per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire
alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a
la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb
aplicació
de
DILUYENTE
SILTOP
PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts
d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de
producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb
SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent de
l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa
final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un
25% i un 60%.
Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i
imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
(P - 31)

TOTAL

01.07.02

UA

m2

ENDERROCS

DESCRIPCIÓ

OBRA

NUM. CODI

K898DFM0

2.707,09

01.07.01

OBRA

4

UA
pa

DESCRIPCIÓ
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició
en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans
manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 3 (P - 6)
01.07.05

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

2.666,40

1,000

2.666,40

2.666,40

392,60

EUR

EUR
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AMIDAMENTS
01
02
01

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)
NUM. CODI
1

KPAV1B01

Pàg.:

AMIDAMENTS

1

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 1.B
TREBALLS PREVIS

1

8

DESCRIPCIÓ

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs

K168Z001

1

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

KPAV1B02

PA

Num. Text
1

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals

u

Tipus

previsió

9

K168Z002

Num. Text

1

1

Previsió adpatació solucions

[C]

KPAVRP1B

u

Num. Text
1

[D]

[E]

[F]

1,000

Tipus

previsió

Tipus

u

Num. Text
1

TOTAL

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Tipus

K168Z003

Num. Text
1

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num. Text

Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

Fórmula

8,000

TOTAL

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
02
02

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)
NUM. CODI

Fórmula

1

TOTAL

8,000

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 1.B
ENDERROCS

K211VZ1B

UA

DESCRIPCIÓ

U

Enderrocs cossos annexes zona 1.B. Enderroc dels cossos annexes segons documentació gràfica, d'edificacions amb
alçades promig d'entre 4 a 8 m i torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de 680 m2 aproximadament i un volum
aparent d'uns 3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió
prèvia de totes les instal.lacions que li donen servei.

Num. Text

Fórmula

1

8,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

u

TOTAL

8,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

Tipus

cossos a enderrocar zona 2B

TOTAL

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Fórmula

01
02
03

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8,000

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

previsió

K1661310

[F]

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals

u

1,000

1,000

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 1.B
OBRA NOVA

8,000 C#*D#*E#*F#
NUM. CODI

8,000

TOTAL AMIDAMENT
7

1

1,000 C#*D#*E#*F#

8,000

u

[E]

8,000

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans
manuals

previsió

K1641011

[D]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

TOTAL AMIDAMENT
6

[C]

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 01.A

Previsió adpatació solucions

K168Z004

8,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

8,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa existent
Tipus

[F]

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals

u

Num. Text

u

[E]

8,000

Num. Text

10

KPAV1B03

[D]

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

[C]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

TOTAL

8,000

Fórmula

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions existents que es
mantenen
Tipus

2

8,000 C#*D#*E#*F#

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

8,000

Num. Text
1

Tipus

previsió

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text

Pàg.:

UA

DESCRIPCIÓ

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

EUR
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AMIDAMENTS
1

K9G117B1

u

Num. Text
1

Pàg.:

Formació de rampa d'accés des de la cota del paviment exterior (-0,82) i fins a la cota interior de la 4a galeria (0,00), de
2,00 m d'amplària i dues tramades d'uns 5,12 m de llargària i un pendent del 8%, amb replà intermedi i superior de
2,00x2,00 m. La rampa estarà formada per un fonament corregut de 40x40 cm de formigó H-25 sobre 10 cm de formigó de
neteja, armat amb 4 rodons de 12 mm de diàmetre i estreps del diàmetre 8 cada 20 cm. D'aquest fonament naixeren les
armadures (1 diàmetre 10 a cada forat amb pota inferior de 20 cm) de les parets de bloc de formigó de color gris de
40x20x20 cm. Els blocs es massissaran amb formigó H-25 i es revocaran i pintaran (veure característiques del revoc i la
pintura/veladura als punts anteriors 1 i 3). Al damunt de les parets es coronarà amb una IPN-120 correguda a la que s'hi
encastaran i soldaran les IPN-80 col·locades en sentit perpendicular a la rampa i amb un intereix de 76 cm. Entre les
IPN-80 es disposaran peces d'encadellat ceràmic de 80x25x4 cm que serviran com a encofrat perdut d'una capa de
compressió de formigó H-25 de 8 cm de gruix armada amb mallatzo 15x15 de diàmetre 6. L'acabat superficial del formigó
serà escombrat per a garantir una Classe 3 de lliscabilitat. Al damunt de la IPN-120 s'hi soldarà una barana metàl·lica
d'acer per a pintar, de 90 cm d'alçària total, amb sòcol de xapa d'acer de 1,5mm de gruix i 10 cm d'alçària, travesser
intermedi i passamà superior de tub d'acer rodó de 40 mm de diàmetre i muntants verticals de tub d'acer quadrat de
40x40x4 disposats a l'inici i final de cada tram de rampa i al punt mig de la rampa.
Detall 4
Tipus

final galeria 4

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

K5451111

u

TOTAL

Pàg.:
37,000

4

5

K898DFM0

m2

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9

Fórmula

Num. Text

1,000

Marquesina a base de 4 peus drets de tub d'acer 80x80x6 soldats sobre 4 plaques d'acer de 200x200x6 que es collaran
dins del reblert de formigó amb 4 potes de 10 mm de diàmetre. Al damunt dels peus drets es soldarà l'estructura grafiada
als detalls constructius formada per tubs de 80x80x6mm que servirà de suport a la xapa de coberta (xapa grecada MT-32
d'acer galvanitzat prelacat de 1,2 mm de gruix i color a definir per la D.F.) collada a l'estructura amb reblons.
Tots els elements metàl·lics es pintaran amb esmalt antioxidant (veure característiques al punt 2), color a definir per la D.F.

1

Tipus

Tipus

[C]

[D]

final galeria 4

[D]

[E]

[F]

1,000

K81136D2

m2

Num. Text
1

Tipus

rampa

K81136D8

[C]

[D]

[E]

[F]

28,000

Num. Text

m2

[C]

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

3

17,000

17,000 C#*D#*E#*F#

rampa

[E]

[F]

u

37,000

37,000 C#*D#*E#*F#

28,000

28,000 C#*D#*E#*F#
214,000

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 120x210 cm, preu alt amb tanca antipànic,
col·locada i pintada
Tipus

7

K922101F

m3

Num. Text

119,000 C#*D#*E#*F#

13,000

13,000 C#*D#*E#*F#

3

17,000

17,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

cosos enderrocats

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

0,100

2,569 C#*D#*E#*F#

0,100

2,758 C#*D#*E#*F#

3

44,090

0,100

4,409 C#*D#*E#*F#

4

282,000

0,100

28,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

TOTAL

27,580

FHM31H7A

Num. Text
1

EUR

[F]

25,690

1

Fórmula

119,000

[E]

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

2

2

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

1

[C]

1,000

1

28,000

TOTAL

EASA71LB

Num. Text

28,000 C#*D#*E#*F#

[D]

Fórmula

2

6

1,000

TOTAL

TOTAL

119,000 C#*D#*E#*F#

4

6

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i construccions annexes, consistent en un sanejat de la paret
eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena de revestiment (i el seu material de col·locació) que no
sigui revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on sigui necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas
de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3
Tipus

[F]

119,000

Fórmula

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç
natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb
additius tixotròpics. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla
de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

[E]

1

TOTAL AMIDAMENT
[C]

186,000

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic
preparada per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i
d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10
m²/litre de producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent
de l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres prèvies
fins a establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.

Detall 4
Num. Text

4

37,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

AMIDAMENTS

3

bàculs

u

37,936

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 5 m
d'alçària amb base platina, porta i posta a terra, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó armat
(80x80x80 cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i estreps de 8 mm cada 20 cm segons plànol de detall), com a
suport provisional de les instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en servei. S'inclou l'excavació del pou per a
fonament amb mitjans manuals i mecànics i la càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a camió o contenidor.
Detall 7
Tipus

[C]

5,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENTS

5

3

5,000

KPAV2A03

u

Num. Text

01
02
04

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)
NUM. CODI
1

PPA0S01B

1

DESCRIPCIÓ

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona
1.B
Tipus

Estudi SS

4

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
02
05

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

TOTAL

u

Num. Text
1

1,000

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2A
Tipus

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

TOTAL AMIDAMENT
5

K168Z004

u

Num. Text

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 1.B
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

1

1,000

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans
manuals
Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

TOTAL

1

E2R2EG1B

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb
mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona 1.B

6

K1641011
Num. Text
1

Num. Text
1

Tipus

Estudi gestió de residus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

u

Tipus

previsió

NUM. CODI
1

KPAV2A01

7

1,000

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 2A
TREBALLS PREVIS

K1661310

1

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs

8

1

Previsió adpatació solucions

[D]

[E]

[F]

1,000

KPAV2A02

PA

Num. Text
1

Previsió adpatació solucions

TOTAL

u

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

9,000

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

u

TOTAL

Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
9,000

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals
Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

TOTAL

Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

1,000

TOTAL

Fórmula

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
Tipus

Num. Text

9

K168Z002

u

Num. Text

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions existents que es
mantenen
Tipus

TOTAL

9,000 C#*D#*E#*F#

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

[F]

9,000

previsió

K168Z001

1
[C]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

Tipus

[D]

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text

[C]

Fórmula

Num. Text

01
03
01

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

9,000

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

1,000

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

Tipus

Previsió adpatació solucions

KPAVRP2A

6

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa existent

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text
1

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 1.B
SEGURETAT I SALUT

Pàg.:

1

9,000

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals
Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

TOTAL

Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

9,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

1,000

K168Z003
Num. Text

EUR

u

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1

Pàg.:

previsió

9,000

9,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
03
02

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

AMIDAMENTS

7

2

F6A16AB2

m

9,000

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 2A
ENDERROCS
Num. Text

NUM. CODI
1

K211VC2A

UA

DESCRIPCIÓ

U

Enderrocs cossos annexes zona 2A. Enderroc dels cossos annexes segons documentació gràfica, d'edificacions amb
alçades promig d'entre 4 a 8 m i torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de 325 m2 aproximadament i un volum
aparent d'uns 2.400 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió
prèvia de totes les instal.lacions que li donen servei.

Num. Text
1

Tipus

cossos a enderrocar zona 2B

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Tipus

mur esterior enderrocat

FHM31H7A

u

Fórmula

Num. Text

E213VCA6

Num. Text
1

Tipus

mur esterior enderrocat

[C]

60,000

[D]

[E]

4,000

[F]

0,600

01
03
03

NUM. CODI
1

E618566N

1

1

TOTAL

m2

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari. Inclòs parts proporcional d'ancoratge amb rodons d'acer a base i laterals i pilastres d'unió entre
dues parets paral.leles
Detall 5 i 9

mur esterior enderrocat

[F]

TOTAL

Fórmula

60,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

60,000

TOTAL

4

E44250Z3

m

Num. Text
1

60,000

talls mur exterior

[F]

K81136D8

m2

Num. Text
1

talls mur exterior enderrocat

TOTAL

Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

5,000

60,000

EUR

[E]

12,000

Remat de la secció original del mur del camí de ronda a base de col·locar una xapa metàl·lica de 8 mm de gruix doblada
en forma de U, d'entre 5 i 5,5 m d'alçada (alçada total igual a la del mur fins al carener del coronament superior), amplada
d'entre 0,5 i 0,75 m (igual a l'amplada del mur) i dos laterals de 0,1 m per tota l'alçada del mur (fins a sota inici
coronament). Cada ala amb perforacions de diàmetre 10 mm avellanats, fets a taller i situats cada 50 cm.
Es presentarà la xapa i, a través d'ella, es faran les perforacions al mur amb broca de 10 mm de diàmetre i 100 mm de
llargària i es collarà amb tacs mecànics galvanitzats tipus HUS3-H 10x10 Classe 1 de cap avellanat de HILTI o equivalent.
Les xapes en forma de U es col·locaran en peces de 1 metre de llargària, amb les perforacions fetes a 25 cm de cada
extrem i amb intereix de 50 cm. Es col·locarà i fixarà la peça inferior i es reblirà el seu interior amb morter de ciment M-7,5
gris, un cop fet el rebliment es col·locarà la següent peça i es soldaran a testa entre elles, així successivament fins a
col·locar la peça especial del coronament.
Les xapes es col·locaran amb dues capes d'esmalt antioxidant a base de resines de nova generació, base aigua, de
assecat ràpid, apte per al pintat directe sobre superfícies metàl·liques ferroses sense necessitat de imprimació prèvia,
color a definir per la D.F. L'esmalt s'aplicarà tant a la cara interior com a l'exterior.
Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d'ISAVAL o equivalent.
Detall 2
Tipus

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[D]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

Fórmula

[C]

TOTAL AMIDAMENT

144,000

DESCRIPCIÓ

[C]

[E]

12,000

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 2A
OBRA NOVA

Tipus

[D]

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 5 m
d'alçària amb base platina, porta i posta a terra, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó armat
(80x80x80 cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i estreps de 8 mm cada 20 cm segons plànol de detall), com a
suport provisional de les instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en servei. S'inclou l'excavació del pou per a
fonament amb mitjans manuals i mecànics i la càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a camió o contenidor.
Detall 7

bàculs

Fórmula

UA

Num. Text

[C]

60,000

Tipus

144,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

1,000

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en masa, formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm de gruix i
una alçària inferior a 6 m, amb mitjans manuals i martell trencador muntat sobre retroexcavadora. Inclòs part proporcional
de tall vertical previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

m3

Suministre i col.locació, sobre mur de paret de bloc de formigó, de tanca tipus VERJA MALLAZO d'ADO o equivalent amb
mòduls de 1x2,77m de reixa de malla construïda amb marcs de perfil PDS-26 de secció 40x44 per allotjar malla 300x50x5
fabricada amb filferro dur gris segons norma UNE en 1016-2. Pilars de tub secció rectangular 50x30, acoblats a bastidors
mitjançant casquets de tub 25x25. Pilars amb tap de plàstic color negre per a protecció aigües. Tot acabat lacat color blanc
RAL 9010 (tota la tanca serà similar a l'existent al pati de l'Escola del xamfrà Entença/Rosselló).
Inclòs part proporcional de les corresponents portes grafiades als plànols i formades per la mateixa tipologia de VERJA
MALLAZO (portes de 2 m d'alçària) amb pany i clau.
Detall 5

TOTAL AMIDAMENT
3

8

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

Pàg.:

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i construccions annexes, consistent en un sanejat de la paret
eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena de revestiment (i el seu material de col·locació) que no
sigui revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on sigui necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas
de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3
Tipus

[C]

5,000

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS
2

Pàg.:

laterals cossos

63,000

2,000

126,000 C#*D#*E#*F#

45,000

45,000 C#*D#*E#*F#

1

4

155,000

155,000 C#*D#*E#*F#

2

K898DFM0

m2

1

talls mur exterior enderrocat

2

laterals cossos

[D]

[E]

[F]

TOTAL

NUM. CODI
1

PPA0SS2A

2,000

10,000 C#*D#*E#*F#

63,000

2,000

126,000 C#*D#*E#*F#

3

45,000

45,000 C#*D#*E#*F#

4

155,000

155,000 C#*D#*E#*F#

H6AA2111

m

Num. Text
1
3

lateral rampa

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

palmeres

2,000
TOTAL AMIDAMENT

8

FRZ23C33

u

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

palmeres

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

1

FRZ51300

u

1

[C]

[D]

[E]

palmeres

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

10

K922101F

m3

25,100 C#*D#*E#*F#
29,300

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona
2A
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
03
05

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 2A
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb
mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona 2.A

Num. Text
1

28,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

Estudi gestió de residus

[C]

[D]

TOTAL

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

01
04
01

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)
NUM. CODI

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

34,000

1,000

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 2B
TREBALLS PREVIS

UA

DESCRIPCIÓ

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs

2,000

Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 48 i 79 cm, amb sistema de subjecció format per
tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor
Tipus

0,100

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 2A
SEGURETAT I SALUT

Estudi SS

E2R2EG2A

KPAV2B01
Num. Text
1

Num. Text

251,000

Fórmula

1
9

Fórmula

336,000

Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m
de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú
Tipus

TOTAL

4,200 C#*D#*E#*F#

DESCRIPCIÓ

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

6,000 C#*D#*E#*F#

14,000

[F]

0,100

TOTAL AMIDAMENT

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

[E]

UA

Num. Text

NUM. CODI
7

[D]

10

Fórmula

5,000

TOTAL AMIDAMENT

01
03
04

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

1
[C]

[C]

42,000

TOTAL AMIDAMENT

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic
preparada per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i
d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10
m²/litre de producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent
de l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres prèvies
fins a establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.

Tipus

Tipus

edificis enderrocats

336,000

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
Num. Text

Pàg.:

Num. Text

3

TOTAL AMIDAMENT
6

AMIDAMENTS

9

TOTAL

Tipus

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

2,000 C#*D#*E#*F#
2,000

2

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

KPAV2B02

Num. Text

EUR

PA

1,000

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions existents que es
mantenen
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR

Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
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AMIDAMENTS
1

Pàg.:

Previsió adpatació solucions

1,000

AMIDAMENTS

11

Pàg.:

1,000 C#*D#*E#*F#
10
TOTAL AMIDAMENT

K168Z003

u

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals

1,000
Num. Text

3

KPAV2B03

u

Num. Text
1

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa existent
Tipus

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

KPAVRP2B

u

Num. Text
1

Tipus

u

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

u

Num. Text
1

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

u

Num. Text
1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

u

Num. Text
1

Tipus

Num. Text
1

previsió

K211VC2B

10,000

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 2B
ENDERROCS
DESCRIPCIÓ

U

Enderrocs cossos annexes zona 2B. Enderroc dels cossos annexes segons documentació gràfica, d'edificacions amb
alçades promig d'entre 4 a 8 m i torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de 530 m2 aproximadament i un volum
aparent d'uns 2.000 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió
prèvia de totes les instal.lacions que li donen servei.

Num. Text

Fórmula

1

Tipus

cossos a enderrocar zona 2B

[C]

[D]

TOTAL

[C]

[D]

[E]

[F]

2

E213VCA6

Num. Text

[C]

1,000 C#*D#*E#*F#

[E]

[F]

Tipus

[C]

[D]

10,000

[F]

TOTAL

Fórmula

mur exterior

20,000

5,000

0,800

80,000 C#*D#*E#*F#

mur nterior

52,000

5,000

0,800

208,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01
04
03

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

Fórmula

1

E618566N

Num. Text
1

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

2

10,000

TOTAL

1,000

1

10,000 C#*D#*E#*F#

[D]

Fórmula

288,000

Fórmula

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals
Tipus

TOTAL

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en masa, formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm de gruix i
una alçària inferior a 6 m, amb mitjans manuals i martell trencador muntat sobre retroexcavadora. Inclòs part proporcional
de tall vertical previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

m3

Fórmula

10,000

TOTAL

[F]

TOTAL AMIDAMENT

10,000

TOTAL

[E]

1,000

10,000

NUM. CODI

10,000

u

TOTAL

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals

previsió

K168Z002

Fórmula

UA

1,000

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL

10,000 C#*D#*E#*F#

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra

previsió

K168Z001

1

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

NUM. CODI

Fórmula

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

previsió

K1661310

01
04
02

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

[F]

10,000

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans
manuals

previsió

K1641011

[E]

TOTAL AMIDAMENT

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

[D]

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2B

Previsió adpatació solucions

K168Z004

previsió

[C]

Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT
5

1

Tipus

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

12

nou mur exterior

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 2B
OBRA NOVA

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis,
gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari. Inclòs parts proporcional d'ancoratge amb rodons d'acer a base i laterals i pilastres d'unió entre
dues parets paral.leles
Detall 5 i 9
Tipus

[C]

8,000

[D]

[E]

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
16,000

10,000
EUR

EUR
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AMIDAMENTS
2

E61ZR045

m3

Num. Text
1

torres vigilància

3

quantia 0,2

Pàg.:

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets
de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

E61Z400H

kg

Num. Text
1

torres vigilància

3

quantia 0,2

0,200

F6A16AB2

Fórmula

[C]

16,000

m

8

3,200

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9
Tipus

torres vigilància

3

rampes

[D]

[E]

[F]

5,000

TOTAL

Fórmula

nou mur exterior

[C]

[D]

[E]

8,000

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

H6AA2111

m

Num. Text
1

Tipus

mur interior enderrocat

FHM31H7A

u

Num. Text
1

[C]

[D]

[E]

[F]

52,000

1

torres vigilància

3

rampes

80,000

9

TOTAL

K9E1321G

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

m2

m2

1,000

TOTAL

Fórmula

5,500 C#*D#*E#*F#
66,000 C#*D#*E#*F#
71,500

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m
B500SD UNE-EN 10080
Detall 9
Tipus

[C]

[D]

1

5,500

1,000

m2

Tipus

5,500 C#*D#*E#*F#
66,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

5,500

m3

Fórmula

71,500

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
Detall 9

torres vigilància

K922101F

TOTAL

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

5,500 C#*D#*E#*F#
5,500

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

Fórmula
Num. Text

16,000

Tipus

edificis enderrocats

2

[C]

[D]

11

Fórmula

K898DFM0

15,000 C#*D#*E#*F#
15,000

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat
des de camió
Detall 9
EUR

[F]

m2

TOTAL

Fórmula

310,000

0,100

31,000 C#*D#*E#*F#

180,000

0,100

18,000 C#*D#*E#*F#
49,000

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic
preparada per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i
d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10
m²/litre de producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent
de l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres prèvies
fins a establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.
Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9

Num. Text

Fórmula

[E]

TOTAL AMIDAMENT

52,000

TOTAL

[F]

TOTAL AMIDAMENT

16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

[E]

66,000

Num. Text

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 5 m
d'alçària amb base platina, porta i posta a terra, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó armat
(80x80x80 cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i estreps de 8 mm cada 20 cm segons plànol de detall), com a
suport provisional de les instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en servei. S'inclou l'excavació del pou per a
fonament amb mitjans manuals i mecànics i la càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a camió o contenidor.
Detall 7
Tipus

bàculs

K93617B0

[F]

TOTAL AMIDAMENT

52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

[E]

5,500

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

TOTAL AMIDAMENT
6

[D]

80,000 C#*D#*E#*F#

Suministre i col.locació, sobre mur de paret de bloc de formigó, de tanca tipus VERJA MALLAZO d'ADO o equivalent amb
mòduls de 1x2,77m de reixa de malla construïda amb marcs de perfil PDS-26 de secció 40x44 per allotjar malla 300x50x5
fabricada amb filferro dur gris segons norma UNE en 1016-2. Pilars de tub secció rectangular 50x30, acoblats a bastidors
mitjançant casquets de tub 25x25. Pilars amb tap de plàstic color negre per a protecció aigües. Tot acabat lacat color blanc
RAL 9010 (tota la tanca serà similar a l'existent al pati de l'Escola del xamfrà Entença/Rosselló).
Inclòs part proporcional de les corresponents portes grafiades als plànols i formades per la mateixa tipologia de VERJA
MALLAZO (portes de 2 m d'alçària) amb pany i clau.
Detall 5
Tipus

E4BCMA88

1

5

[C]

66,000

Num. Text

10
Num. Text
1

1

Tipus

14

3,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

Num. Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
16,000

TOTAL AMIDAMENT
3

AMIDAMENTS

13

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

4,200

4,200 C#*D#*E#*F#

2

40,960

40,960 C#*D#*E#*F#

3

27,160

27,160 C#*D#*E#*F#

4

33,184

33,184 C#*D#*E#*F#

5

64,260

64,260 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

6

29,445

29,445 C#*D#*E#*F#

7

15,113

15,113 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

K81136D8

AMIDAMENTS

15

Num. Text
1

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Estudi SS

TOTAL

4,200

4,200 C#*D#*E#*F#

40,960

40,960 C#*D#*E#*F#

3

27,160

27,160 C#*D#*E#*F#

4

33,184

33,184 C#*D#*E#*F#

5

64,260

64,260 C#*D#*E#*F#

6

29,445

29,445 C#*D#*E#*F#

7

15,113

15,113 C#*D#*E#*F#

NUM. CODI

Num. Text
1

Tipus

talls mur exterior

[C]

[D]

[E]

5,000

[F]

2,000
TOTAL AMIDAMENT

01
04
04

NUM. CODI
1

PPA0SS2B

[F]

1

E2R2EG2B

1

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 2B
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS
DESCRIPCIÓ

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb
mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona 2.B
Tipus

Estudi gestió de residus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
06
01

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,000

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 2C.B
TREBALLS PREVIS

214,322

TOTAL

1

KPAV2CB1

UA

DESCRIPCIÓ

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs

Num. Text
1

Tipus

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

2

KPAV2CB2

PA

Num. Text
1

Tipus

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

KPAV2CB3

u

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 2B
SEGURETAT I SALUT

1

4

DESCRIPCIÓ

Tipus

Previsió adpatació solucions

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona
2B

EUR

KPAVCA04

u

Num. Text
1

Previsió adpatació solucions

TOTAL

Fórmula

1,000

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa existent
[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

UA

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

10,000 C#*D#*E#*F#
3

Fórmula

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions existents que es
mantenen

Fórmula

10,000

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

[E]

16

UA

Num. Text

Remat de la secció original del mur del camí de ronda a base de col·locar una xapa metàl·lica de 8 mm de gruix doblada
en forma de U, d'entre 5 i 5,5 m d'alçada (alçada total igual a la del mur fins al carener del coronament superior), amplada
d'entre 0,5 i 0,75 m (igual a l'amplada del mur) i dos laterals de 0,1 m per tota l'alçada del mur (fins a sota inici
coronament). Cada ala amb perforacions de diàmetre 10 mm avellanats, fets a taller i situats cada 50 cm.
Es presentarà la xapa i, a través d'ella, es faran les perforacions al mur amb broca de 10 mm de diàmetre i 100 mm de
llargària i es collarà amb tacs mecànics galvanitzats tipus HUS3-H 10x10 Classe 1 de cap avellanat de HILTI o equivalent.
Les xapes en forma de U es col·locaran en peces de 1 metre de llargària, amb les perforacions fetes a 25 cm de cada
extrem i amb intereix de 50 cm. Es col·locarà i fixarà la peça inferior i es reblirà el seu interior amb morter de ciment M-7,5
gris, un cop fet el rebliment es col·locarà la següent peça i es soldaran a testa entre elles, així successivament fins a
col·locar la peça especial del coronament.
Les xapes es col·locaran amb dues capes d'esmalt antioxidant a base de resines de nova generació, base aigua, de
assecat ràpid, apte per al pintat directe sobre superfícies metàl·liques ferroses sense necessitat de imprimació prèvia,
color a definir per la D.F. L'esmalt s'aplicarà tant a la cara interior com a l'exterior.
Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d'ISAVAL o equivalent.
Detall 2

m

01
04
05

Fórmula

2

E44250Z3

[D]

1,000

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

NUM. CODI
13

[C]

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL AMIDAMENT

Tipus

214,322

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i construccions annexes, consistent en un sanejat de la paret
eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena de revestiment (i el seu material de col·locació) que no
sigui revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on sigui necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas
de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3

m2

Pàg.:

1,000

Transport i acopi dins del recinte de La Model de peces de pedra natural de gran format
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

5

KPAVRP2C

u

Num. Text
1

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2C.B
Tipus

Previsió adpatació solucions

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

K168Z004

u

Num. Text
1

1,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

u

Num. Text
1

TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

u

Num. Text
1

1

cossos a enderrocar zona 2C

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

TOTAL

2

E213VCA6

Num. Text
1

Num. Text
1

5,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

u

Num. Text
1

TOTAL

Fórmula

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

Num. Text
1

previsió

u

Tipus

[C]

11,000

01
06
03

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

[D]

[E]

5,000

0,600

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

66,000 C#*D#*E#*F#
66,000

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 2C.B
OBRA NOVA

5,000

1
TOTAL

K81136D8

Fórmula

5,000

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals

previsió

K168Z003

1,000

murs

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL

Fórmula

Num. Text

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

[F]

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i construccions annexes, consistent en un sanejat de la paret
eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena de revestiment (i el seu material de col·locació) que no
sigui revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on sigui necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas
de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals

previsió

K168Z002

[E]

TOTAL AMIDAMENT

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
10

[D]

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en masa, formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm de gruix i
una alçària inferior a 6 m, amb mitjans manuals i martell trencador muntat sobre retroexcavadora. Inclòs part proporcional
de tall vertical previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

m3

Fórmula

NUM. CODI
u

[C]

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra

previsió

K168Z001

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
9

Enderrocs cossos annexes zona 2C.B. Enderroc dels cossos annexes segons documentació gràfica, d'edificacions amb
alçades promig d'entre 4 a 8 m, una superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns 3.700 m3.
S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm
per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió
prèvia de totes les instal.lacions que li donen servei.

5,000

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

previsió

K1661310

U

Num. Text

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

K211V2CB

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 2C.B
ENDERROCS
DESCRIPCIÓ

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans
manuals

previsió

K1641011

1

18

UA

1,000

TOTAL AMIDAMENT
7

NUM. CODI

Fórmula

Pàg.:
01
06
02

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

1,000

TOTAL AMIDAMENT
6

AMIDAMENTS

17

1

5,000

laterals

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

74,000

TOTAL

Fórmula

74,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

74,000

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5,000

EUR

EUR
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AMIDAMENTS
2

K898DFM0

Pàg.:

m2

AMIDAMENTS

19

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic
preparada per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i
d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10
m²/litre de producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent
de l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres prèvies
fins a establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.

1

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
Num. Text
1

Tipus

laterals

[C]

[D]

[E]

[F]

74,000

K922101F
Num. Text
1

Tipus

cossos enderrocats

[C]

[D]

[E]

209,000

UA

DESCRIPCIÓ

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones resultants dels enderrocs

Num. Text
1

Tipus

Previsió adpatació solucions

2

KPAVC302

PA

74,000
Num. Text
1

[F]

0,100
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

01
06
04

NUM. CODI
1

PPA0S2CA

1

3

20,900

Previsió adpatació solucions

KPAVC303

1

u

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona
2C.A
[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

u

1

E2R2E2C1

1

1

K168Z004

1

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

u

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb
mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona 2.C.A

6

[D]

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans
manuals
Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

TOTAL

[E]

[F]

1,000

TOTAL

K1641011

u

Num. Text
1

4,000

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

TOTAL

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
7

1,000

K1661310
Num. Text

EUR

u

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

pa

Estudi gestió de residus

[C]

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 03

Previsió adpatació solucions

1,000

DESCRIPCIÓ

[C]

Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 2C.B
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

Tipus

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

UA

Num. Text

[F]

1,000

Tipus

Num. Text

NUM. CODI

[E]

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa existent
Tipus

Num. Text

5

01
06
05

[D]

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

[C]

1,000

Previsió adpatació solucions

KPAVRP03

Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT
4

[C]

TOTAL

TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

Tipus

[F]

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions existents que es
mantenen

20,900 C#*D#*E#*F#

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 2C.B
SEGURETAT I SALUT

Estudi SS

[E]

1,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

UA

Num. Text

[D]

1,000

Tipus

Num. Text

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

m3

KPAVC301

20

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 3
TREBALLS PREVIS

Fórmula

74,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL

01
07
01

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)
NUM. CODI

Pàg.:

4,000

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1

Pàg.:

previsió

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

K168Z001

u

2

Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

transversals

4,000

TOTAL

FHM31H7A

Fórmula

4,000
Num. Text

9

K168Z002

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals

u

Num. Text
1

Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

K168Z003
Num. Text
1

Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

E213VCA6

3

4,000

TOTAL

K81136D8

4,000

Num. Text

1

m3

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en masa, formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm de gruix i
una alçària inferior a 6 m, amb mitjans manuals i martell trencador muntat sobre retroexcavadora. Inclòs part proporcional
de tall vertical previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor

mur enderrocat

2

[D]

[E]

[F]

TOTAL

K898DFM0

5,000

0,800

248,000 C#*D#*E#*F#

64,000

5,000

0,800

256,000 C#*D#*E#*F#

NUM. CODI
1

H6AA2111

Num. Text
1

mur enderrocat

[C]

[D]

504,000

Tipus

talls mur

4,000

[C]

[D]

[E]

5,000

01
07
04

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
[D]

[F]

[F]

4,000
TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

62,000

Fórmula

12,000

[E]

[F]

TOTAL

TOTAL

Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
20,000

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a base de silicat potàssic
preparada per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i
d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de 5-10
m²/litre de producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció variable i dependent
de l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es faran mostres prèvies
fins a establir la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.

m2

Num. Text

UA

[C]

[E]

5,000

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 3
OBRA NOVA

Tipus

TOTAL

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT
d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9

1

01
07
03

talls mur

Fórmula

62,000

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

DESCRIPCIÓ

[C]

[F]

12,000 C#*D#*E#*F#

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 3
ENDERROCS

Tipus

70,000

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i construccions annexes, consistent en un sanejat de la paret
eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena de revestiment (i el seu material de col·locació) que no
sigui revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on sigui necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics.
Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas
de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3

m2

Fórmula

UA

Num. Text

[E]

TOTAL AMIDAMENT

4
NUM. CODI

[D]

Fórmula

1

01
07
02

[C]

12,000

1

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

Tipus

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans manuals

u

8,000 C#*D#*E#*F#

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL

22

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 5 m
d'alçària amb base platina, porta i posta a terra, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó armat
(80x80x80 cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i estreps de 8 mm cada 20 cm segons plànol de detall), com a
suport provisional de les instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en servei. S'inclou l'excavació del pou per a
fonament amb mitjans manuals i mecànics i la càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a camió o contenidor.
Detall 7

u

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2

4,000

Pàg.:

4,000

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals

Num. Text
1

AMIDAMENTS

21

NUM. CODI

TOTAL

Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
20,000

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 3
SEGURETAT I SALUT

UA

DESCRIPCIÓ

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Zona 3

Fórmula

1

62,000 C#*D#*E#*F#
EUR

PPA0SS03

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

Num. Text
1

Tipus

Estudi SS

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

23

MÀ D'OBRA
CODI

01
07
05

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)
NUM. CODI
1

E2R2EGR3

1

1,000

ENDERROCS LA MODEL. TREBALLS ADDICIONALS
ZONA 3
GESTIO EXTERNA DE RESIDUS

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 210/2018, amb
mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona 3

Num. Text

Estudi gestió de residus

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

1,000

EUR

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A010T000

h

Tècnic mig o superior

38,77000 €

A0121000

h

Oficial 1a

23,85000 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

23,85000 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

23,85000 €

A0125000

h

Oficial 1a soldador

24,25000 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

23,85000 €

A012F000

h

Oficial 1a manyà

24,23000 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

24,65000 €

A012J000

h

Oficial 1a lampista

24,65000 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,65000 €

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

28,01000 €

A012PP00

h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

34,31000 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

21,17000 €

A0135000

h

Ajudant soldador

21,25000 €

A013D000

h

Ajudant pintor

21,17000 €

A013F000

h

Ajudant manyà

21,25000 €

A013H000

h

Ajudant electricista

21,14000 €

A013J000

h

Ajudant lampista

21,14000 €

A013M000

h

Ajudant muntador

21,17000 €

A013P000

h

Ajudant jardiner

24,86000 €

A0140000

h

Manobre

19,91000 €

A0150000

h

Manobre especialista

20,59000 €

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

19,91000 €
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Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

MATERIALS
UA

DESCRIPCIÓ

PREU

CODI

UA

DESCRIPCIÓ
Aigua

PREU

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65000 €

B0111000

m3

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

64,48000 €

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

17,04000 €

C1107431

h

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb
martell trencador

56,52000 €

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

16,68000 €

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

B0315601

t

Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en
sacs de 0.8 m3

62,05000 €

64,63000 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90000 €

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

16,63000 €

C13161E0

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

48,46000 €

B0512401

t

C1331100

h

Motoanivelladora petita

59,15000 €

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

67,39000 €

B065910C

m3

65,29000 €

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

38,77000 €

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

C1502221

h

Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

39,29000 €

B06A960B

m3

65,80000 €

C1502E00

h

Formigó reciclat HRA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat

Camió cisterna de 8 m3

42,91000 €

B0710250

t

h

Camió cisterna de 10 m3

47,23000 €

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

30,93000 €

C1502F00
C1503000

h

Camió grua

45,42000 €

B0715000

kg

h

Grua autopropulsada de 60 t

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

0,79000 €

C150GU00
C1704100

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

1,22000 €

1,70000 €
B0A5C000

u

Cargol autoroscant d'acer inoxidable

0,81000 €

111,86000 €

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

1,63000 €

103,30000 €
0,22000 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71000 €

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

0,99000 €

C2003000

h

Remolinador mecànic

4,79000 €

B0B2C000

kg

h

Talladora amb disc de carborúndum

3,26000 €

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,64000 €

C200B000
C200F000

h

Màquina taladradora

B0B34234

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

2,28000 €

3,35000 €

C200H000

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

8,56000 €

B0CH8D30

m2

6,34000 €

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,11000 €

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,61000 €

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària
entre 40 i 50 mm de 0.6 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6
kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782

B0E244L6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,07000 €

B0F8A540

u

Supermaó de 1000x250x40 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,91000 €

B0FA12A0

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

0,16000 €
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4

MATERIALS
CODI

DESCRIPCIÓ

PREU

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut

0,70000 €

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,13000 €

B211VC2A

u

Enderrocs cossos annexes zona 2A. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
325 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
2.400 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

28.000,00000 €

Enderrocs cossos annexes zona 2B. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
530 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
2.000 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

30.000,00000 €

Enderrocs cossos annexes zona 2C. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m, una
superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un
volum aparent d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert
amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per
sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

49.000,00000 €

Enderrocs cossos annexes zona 0. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica, de
torres de guaita de 10 m d'alçària, una superfície en
planta de 40 m2 aproximadament i un volum aparent
d'uns 400 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments,
soleres i fonaments existents i el reblert amb terres
d'aportació adequades fins a 10 cm per sota del
paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

2.500,00000 €

B211VC2C

B211VCZ0

Pàg.:

5

MATERIALS
UA

B1Z6211A

B211VC2B

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

u

u

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B211VCZ1

u

Enderrocs cossos annexes zona 1. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
680 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

46.000,00000 €

B2R2EGRE

u

GESTIÓ DE RESIDUS

44.629,59500 €

B44Z50BA

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,20000 €

B44Z702A

kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,04000 €

B44ZB056

kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C,
Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb cargols
i galvanitzat

1,45000 €

B6A16AB0

m

Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.75
x 1 m amb malla emmarcada , marc format per tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i
5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de
gruix , situats cada 2.9 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat i plastificat

26,27000 €

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

12,97000 €
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MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

7

MATERIALS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

B89ZNE00

kg

Pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per
a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua
l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i
d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a
pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de
diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO
diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció
variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a
major dilució menor gruix de capa final i més
transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà
entre un 25% i un 60%.

PREU
24,00000 €

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO
d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

BASA71LB

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per
a una llum de 120x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic

344,00000 €

BB121NA0

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

20,00000 €

BHM31H7A

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 5 m amb base platina, porta i posta a terra,
segons norma UNE-EN 40-5

201,76000 €

BPAVCA01

u

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions
constructives i/o consolidacions de zones resultants
dels enderrocs

16.000,00000 €

BPAVCA02

u

Partida alzada a justificar de col.locació de borns,
caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions
existents que es mantenen

4.000,00000 €

BPAVCA03

u

Partida alzada a justificar de connexió de desguasos,
boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament
que es mantenen a xarxa existent

5.000,00000 €

BPAVCA04

u

Partida alzada a justificar de transport i acopi dins del
recinte de La Model de peces de pedra natural de gran
format

1.000,00000 €

BPAVRP00

u

Partida alzada a justificar per la redacció del projecte
del procés desconstructiu de la Zona 00

7.000,00000 €

BPAVRP01

u

Partida alzada a justificar per la redacció del projecte
del procés desconstructiu de la Zona 01

2.000,00000 €

11,41000 €
6,30000 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BPAVRP03

u

Partida alzada a justificar per la redacció del projecte
del procés desconstructiu de la Zona 03

1.000,00000 €

BPAVRP2A

u

Partida alzada a justificar per la redacció del projecte
del procés desconstructiu de la Zona 2A

1.600,00000 €

BPAVRP2B

u

Partida alzada a justificar per la redacció del projecte
del procés desconstructiu de la Zona 2B

1.900,00000 €

BPAVRP2C

u

Partida alzada a justificar per la redacció del projecte
del procés desconstructiu de la Zona 2C

1.850,00000 €

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

55,88000 €

BRZ21C30

u

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària

12,29000 €

BRZ22510

u

Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

0,41000 €

BRZ51300

u

Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de
perímetre entre 48 i 79 cm, format per tres ancoratges
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

94,95000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

8

ELEMENTS COMPOSTOS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

72,62850 €

Preu €

Parcial

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D07036D2

m3

Morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord
amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable,
pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria
GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de
vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.

Rend.: 1,000

300,00000 €

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

158,13265 €

Import

Mà d'obra:
h

Manobre especialista

20,59000 =

1,000 /R x

Subtotal...
h

Formigonera de 165 l

20,59000

1,71000 =

0,700 /R x

Subtotal...

20,59000

1,19700
1,19700

1,19700

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,740

x

17,04000 =

29,64960

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x

103,30000 =

20,66000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

D0701641

PREU

20,59000

Maquinària:
C1705600

9

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI

A0150000

Pàg.:

50,63560
1,00%

Unitats

Preu €

Parcial

A0150000

h

Manobre especialista

20,59000 =

1,050 /R x

Subtotal...

21,61950
21,61950

C1705600
50,63560

h

Formigonera de 165 l

1,71000 =

0,725 /R x

Subtotal...

1,23975
1,23975

0,20590

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

17,04000 =

26,07120

B0512401

t

x

103,30000 =

20,66000

72,62850
B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

400,000

x

0,22000 =

88,00000

Subtotal...

75,91910 €

DESPESES AUXILIARS
Unitats

Preu €

Parcial

1,23975

Materials:

72,62850

Rend.: 1,000

21,61950

Maquinària:

COST DIRECTE

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Import

Mà d'obra:

Import

135,05720
1,00%

135,05720
0,21620

COST DIRECTE

158,13265

COST EXECUCIÓ MATERIAL

158,13265

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

20,59000 =

1,000 /R x

Subtotal...

20,59000
20,59000

20,59000

Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71000 =

0,700 /R x

Subtotal...

1,19700

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

1,63000 =

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x

17,04000 =

27,77520

B0512401

t

x

103,30000 =

25,82500

0,250

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

53,92620
1,00%

Rend.: 1,000

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,91179 €

Preu €

Unitats
1,19700

Materials:

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

kg

D0B2C100

1,19700

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

23,85000 =

0,11925

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

21,17000 =

0,10585

Subtotal...

0,22510

0,22510

Materials:
53,92620
0,20590

COST DIRECTE

75,91910

COST EXECUCIÓ MATERIAL

75,91910

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

B0B2C000

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

1,050

x

0,64000 =

0,67200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

0,68444
1,00%

0,68444
0,00225
0,91179

Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
carrer Entença 155 de Barcelona
Novembre 2018. V2. TREBALLS ADDICIONALS

Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
carrer Entença 155 de Barcelona
Novembre 2018. V2. TREBALLS ADDICIONALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

10

ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA
UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,91179

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E2R2EG1A

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador. Zona 1.A

PREU
Rend.: 1,000

2.375,86 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
B2R2EGRE

u

GESTIÓ DE RESIDUS

0,0507

x

44.629,59500 =

2.262,72047

Subtotal...

2.262,72047

COST DIRECTE

2.262,72047

DESPESES INDIRECTES 5,00%

113,13602

COST EXECUCIÓ MATERIAL
pa

E2R2EGR0

2.375,85649

Rend.: 1,000

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador. Zona 0

20.408,00 €

Preu €

Unitats

2.262,72047

Parcial

Import

Materials:
B2R2EGRE

u

GESTIÓ DE RESIDUS

0,4355

x

44.629,59500 =

19.436,18862

Subtotal...

19.436,18862

COST DIRECTE

19.436,18862

DESPESES INDIRECTES 5,00%

971,80943

COST EXECUCIÓ MATERIAL
pa

E2R2EGRE

20.407,99805

Rend.: 1,000

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador
Unitats

19.436,18862

46.861,07 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B2R2EGRE

u

GESTIÓ DE RESIDUS

1,000

x

44.629,59500 =

44.629,59500

Subtotal...

44.629,59500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

44.629,59500

44.629,59500
2.231,47975
46.861,07475
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E4447125

kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

PREU
Rend.: 1,000

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

2,12 €

PREU
DESPESES AUXILIARS

2,50%

0,48948

COST DIRECTE

26,32230

DESPESES INDIRECTES 5,00%
Preu €

Unitats

Parcial

1,31612

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

27,63842

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,025 /R x

24,25000 =

0,60625

A0135000

h

Ajudant soldador

0,013 /R x

21,25000 =

0,27625

Subtotal...

0,88250

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,11000 =

0,025 /R x

Subtotal...

0,07775
0,07775

kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000

1,04000 =

x

DESPESES AUXILIARS

1,04000

1,04000
2,50%

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,790 /R x

23,85000 =

18,84150

h

Ajudant pintor

0,079 /R x

21,17000 =

1,67243

Subtotal...
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,255

x

12,97000 =

3,30735

kg

Imprimació antioxidant

0,204

x

11,41000 =

2,32764

DESPESES AUXILIARS

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,10112

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,12343

Rend.: 1,000

1,50%

20,51393

0,30771
1,32283

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

27,77946

Rend.: 1,000

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
Unitats

5,63499

26,45663

DESPESES INDIRECTES 5,00%

27,64 €

38,08 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
Preu €

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

23,85000 =

11,92500

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

19,91000 =

4,97750

A0150000

h

Manobre especialista

0,130 /R x

20,59000 =

2,67670

Import

Subtotal...

19,57920

0,130 /R x

1,70000 =
Subtotal...

19,57920

m3

Aigua

0,0104

x

1,63000 =

0,01695

B0710250

t

0,0362

x

30,93000 =

1,11967

B0FA12A0

u

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

30,600

x

0,16000 =

4,89600

Subtotal...

6,03262

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

24,23000 =

9,69200

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

21,25000 =

4,25000
13,94200

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

2,000

x

0,99000 =

1,98000

BB121NA0

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària

1,000

x

20,00000 =

20,00000

Subtotal...
0,22100

Materials:
B0111000

h

Subtotal...

0,22100
0,22100

A012F000
A013F000

13,94200

Materials:

Maquinària:
Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

5,63499

COST DIRECTE

0,02206

Mà d'obra:

h

20,51393

B8ZAA000

1,04000

2,02231

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana,
LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Import

Materials:

COST DIRECTE

Unitats

C1704100

Parcial

A013D000

EB121NAM
m2

Preu €

Subtotal...
Subtotal...

E612TRAV

27,78 €

Mà d'obra:

0,07775

Materials:
B44Z702A

Rend.: 1,000

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
Unitats

0,88250

Maquinària:
C200P000

m2

E8940BJ0

DESPESES AUXILIARS

21,98000
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,03262

21,98000
0,34855
36,27055
1,81353
38,08408
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

15

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
u

FR6P1595

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 35 a
50 cm de perímetre de tronc, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de
terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació de 180x180x80 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de
preparació

503,66 €

NÚM

CODI
C1501800

h

UA

Camió per a transport de 12 t

0,500 /R x

38,77000 =

19,38500

C1502F00

h

Camió cisterna de 10 m3

0,500 /R x

47,23000 =

23,61500

C1503000

h

Camió grua

1,000 /R x

45,42000 =

45,42000

DESCRIPCIÓ

Subtotal...

Unitats

Preu €

Parcial

A012PP00

h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

1,700 /R x

34,31000 =

58,32700

A013P000

h

Ajudant jardiner

2,800 /R x

24,86000 =

69,60800

Subtotal...
h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C1501800

h

C1502F00

h

C1503000

h

Import

B0111000

m3

Aigua

0,520

x

1,63000 =

0,84760

t

2,150

x

62,05000 =

133,40750

BR341150

m3

Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en
sacs de 0.8 m3
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,1625

x

55,88000 =

9,08050

127,93500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

127,93500

2,2944 /R x

50,90000 =

116,78496

Camió per a transport de 12 t

0,500 /R x

38,77000 =

19,38500

Camió cisterna de 10 m3

0,500 /R x

47,23000 =

23,61500

Camió grua

1,000 /R x

45,42000 =

45,42000

Subtotal...

205,20496

B0111000

m3

Aigua

0,520

x

1,63000 =

0,84760

B0315601

t

2,150

x

62,05000 =

133,40750

BR341150

m3

Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en
sacs de 0.8 m3
Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,1625

x

55,88000 =

9,08050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

143,33560
2,50%

COST DIRECTE

u

U

205,20496

23,98370
503,65763

Rend.: 1,000

Trasplantament dins de l'obra d'arbre de 35 a 50 cm de
perímetre de tronc, inclou repicat amb retroexcavadora
i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans
manuals, excavació de clot de plantació de
180x180x80 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25%
de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió.No inclou les feines de preparació
Unitats

143,33560

503,66 €

Preu €

Parcial

A012PP00

h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

1,700 /R x

34,31000 =

58,32700

A013P000

h

Ajudant jardiner

2,800 /R x

24,86000 =

69,60800

Subtotal...

127,93500

Maquinària:
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

2,2944 /R x

50,90000 =

116,78496

479,67393
23,98370
503,65763

Rend.: 1,000

Enderrocs cossos annexes zona 2C.A. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m, una
superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un
volum aparent d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert
amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per
sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.
Unitats

143,33560

16.978,50 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B211VC2C

u

Enderrocs cossos annexes zona 2C. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m, una
superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un
volum aparent d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert
amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per
sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

0,330

x

49.000,00000 =

16.170,00000

Subtotal...

16.170,00000

16.170,00000

Import

Mà d'obra:

h

205,20496

3,19838

COST DIRECTE

K211VC2C

479,67394

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,19838

DESPESES INDIRECTES 5,00%

143,33560

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Materials:

FR6PVC95

205,20496

B0315601

Maquinària:
C1313330

PREU

Materials:

Mà d'obra:

C1313330

Pàg.:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
127,93500

16.170,00000
808,50000
16.978,50000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
U

K211VCZ0

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Enderrocs cossos annexes zona 0. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica, de
torres de guaita de 10 m d'alçària, una superfície en
planta de 40 m2 aproximadament i un volum aparent
d'uns 400 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments,
soleres i fonaments existents i el reblert amb terres
d'aportació adequades fins a 10 cm per sota del
paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.
Unitats

Preu €

2.625,00 €

Parcial

NÚM

CODI
B211VCZ1

UA
u

DESCRIPCIÓ
Enderrocs cossos annexes zona 1. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
680 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

PREU
0,330

x

Import

46.000,00000 =

15.180,00000

Subtotal...

15.180,00000

Materials:
B211VCZ0

17

u

Enderrocs cossos annexes zona 0. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica, de
torres de guaita de 10 m d'alçària, una superfície en
planta de 40 m2 aproximadament i un volum aparent
d'uns 400 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments,
soleres i fonaments existents i el reblert amb terres
d'aportació adequades fins a 10 cm per sota del
paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

1,000

x

2.500,00000 =

2.500,00000
COST DIRECTE

15.180,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

759,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

K216VCA8

Subtotal...

15.180,00000

2.500,00000

2.500,00000

15.939,00000

Rend.: 1,000

Enderroc de tancament plaques prefabricades de
formigó armat 24 cm de gruix, i 6 m d'alçària com a
màxim, disposades al damunt de mur exterior del camí
de ronda (alçada mur entre 5 i 6 m), i dels seus
ancoratges, vents, abraçaderes, pilars, bigues, etc amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor
Unitats

18,61 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL
K211VCZ1

U

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,050 /R x

24,25000 =

1,21250

125,00000

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

2.625,00000

A0150000

h

Manobre especialista

0,250 /R x

20,59000 =

5,14750

Subtotal...

Rend.: 1,000

Enderrocs cossos annexes zona 1.A. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
680 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

2.500,00000

15.939,00 €

8,35100

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,150 /R x

15,65000 =

2,34750

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

0,010 /R x

64,63000 =

0,64630

C150GU00

h

Grua autopropulsada de 60 t

0,050 /R x

111,86000 =

5,59300

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,100 /R x

6,61000 =

0,66100

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS
Unitats

Preu €

Parcial

8,35100

Maquinària:

9,24780
1,50%

0,12527

COST DIRECTE

Import

17,72406

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Materials:

0,88620

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K216VCA9

m

Unitats
Mà d'obra:

18,61027

Rend.: 1,000

Desmuntatge d'encavallada o biga metàl.lica de suport
de xarxes de patis interiors, d'entre 12 i 18 metres
d'alcària, i dels seus ancoratges, vents, abraçaderes,
etc amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Preu €

9,24780

24,03 €

Parcial

Import

Projecte bàsic i d´execució
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

18

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

19

PARTIDES D'OBRA

CODI
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,050 /R x

24,25000 =

1,21250

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

A0150000

h

Manobre especialista

0,250 /R x

20,59000 =

5,14750

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Subtotal...

8,35100

NÚM

CODI

UA

m2

K21BVCAX
8,35100

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,100 /R x

C1311430

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t

C150GU00

h

Grua autopropulsada de 60 t

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

15,65000 =

1,56500

0,050 /R x

64,63000 =

3,23150

0,080 /R x

111,86000 =

8,94880

0,100 /R x

6,61000 =

0,66100

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

14,40630
1,50%

Unitats
Manobre

Parcial

19,91000 =
Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

11,94600
1,50%

Import

0,17919
0,60626

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

h

Manobre

0,045 /R x

19,91000 =

0,89595

h

Manobre especialista

0,045 /R x

20,59000 =

0,92655
1,82250

C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

3,26000 =

0,045 /R x

1,82250

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

K222192A

0,14670
0,14670

1,50%

0,14670
0,02734

COST DIRECTE

1,99654

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,09983

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,09636

Rend.: 1,000

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió

56,94 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1107431

h

C13161E0

h

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb
martell trencador
Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,710 /R x

56,52000 =

40,12920

0,291 /R x

48,46000 =

14,10186

Subtotal...

54,23106

54,23106

13,98 €
COST DIRECTE

54,23106

DESPESES INDIRECTES 5,00%
Unitats

Import

Maquinària:

12,73145

Rend.: 1,000

Desmuntatge, a qualsevol alçària, de: reixa, xarxa,
concertina, etc i dels seus ancoratges, vents,
abraçaderes, pilars, etc amb mitjans mecànics i
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

11,94600

12,12519

DESPESES INDIRECTES 5,00%

m2

Preu €

A0140000

11,94600

COST DIRECTE

K21BVCA7

2,10 €

A0150000

12,73 €

Preu €

0,600 /R x

Rend.: 1,000

Subtotal...
14,40630

Mà d'obra:
h

13,97576

Unitats

24,02669

Rend.: 1,000

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Desmuntatge de xarxa horitzontal de pati entre 12 i 18
metres d'alçària amb mitjans mecànics i manuals i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

1,14413

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

PREU

22,88257

DESPESES INDIRECTES 5,00%

K2182231

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:

0,12527

COST DIRECTE

A0140000

Pàg.:

Preu €

Parcial

2,71155

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

56,94261

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

19,91000 =

5,97300

A0150000

h

Manobre especialista

0,300 /R x

20,59000 =

6,17700

Subtotal...

12,15000

12,15000

Maquinària:
C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

3,26000 =

0,300 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,97800
0,18225
13,31025
0,66551

Rend.: 1,000

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Unitats

81,30 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

0,97800
0,97800

m3

K31585H1

h

Manobre

0,250 /R x

19,91000 =
Subtotal...

4,97750
4,97750

4,97750

Materials:
B06A960B

m3

Formigó reciclat HRA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, amb
un <= 20% del granulat gruixut reciclat

1,100

x

65,80000 =

Subtotal...

72,38000

72,38000

72,38000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

20

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

kg

81,30377

Rend.: 1,000

1,30 €

Preu €

Unitats

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

3,87161

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

CODI

77,43216

DESPESES INDIRECTES 5,00%

K31B4000

NÚM

0,07466

COST DIRECTE

Parcial

4.000,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

200,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

KPAVCA03

Import

4.200,00000

Rend.: 1,000

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena
de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa
existent

5.288,75 €

Preu €

Unitats

Mà d'obra:

Parcial

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,006 /R x

23,85000 =

0,14310

Mà d'obra:

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,008 /R x

21,17000 =

0,16936

A012J000

h

Oficial 1a lampista

110,000 /R x

24,65000 =

2.711,50000

A013J000

h

Ajudant lampista

110,000 /R x

21,14000 =

2.325,40000

Subtotal...

0,31246

0,31246

Subtotal...

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,005

x

1,22000 =

0,00610

D0B2C100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

x

0,91179 =

0,91179

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,91789
1,50%

COST DIRECTE
0,91789

1,23504

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,06175

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,29679

Rend.: 1,000

u

KPAVR2CA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions
constructives i/o consolidacions de zones resultants
dels enderrocs

1,000

x

16.000,00000 =

5.036,90000

Rend.: 1,000

977,00 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Tècnic mig o superior

38,77000 =

24,000 /R x

Subtotal...

COST DIRECTE

16.000,00000

800,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16.800,00000

Rend.: 1,000

Partida alzada a justificar de col.locació de borns,
caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions
existents que es mantenen

u

977,00400

Rend.: 1,000

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 00

7.262,95 €

Preu €

Unitats

Parcial

Preu €

1,000

x

4.000,00000 =

A010T000

h

Tècnic mig o superior

38,77000 =

178,4135 /R x

6.917,09140
6.917,09140

6.917,09140

4.200,00 €
Parcial

6.917,09140

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Import

345,85457

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7.262,94597

Rend.: 1,000

407,09 €

4.000,00000
KPAVRP01

Subtotal...

Import

Mà d'obra:

Materials:
Partida alzada a justificar de col.locació de borns,
caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions
existents que es mantenen

46,52400

COST DIRECTE
Unitats

930,48000

930,48000

Subtotal...

u

930,48000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

16.000,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

BPAVCA02

930,48000

COST DIRECTE

16.000,00000

16.000,00000

Import

Import

KPAVRP00

PA

Parcial

Mà d'obra:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal...

KPAVCA02

251,84500
5.288,74500

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 2C.A

Materials:
u

5.036,90000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16.800,00 €

Preu €

Unitats

Import

0,00469

COST DIRECTE

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions
constructives i/o consolidacions de zones resultants
dels enderrocs

5.036,90000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

A010T000
PA

KPAVCA01

BPAVCA01

21

4.000,00000

4.000,00000

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 01.A
Unitats

Mà d'obra:

Preu €

Parcial

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

22

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A010T000

h

DESCRIPCIÓ
Tècnic mig o superior

PREU
38,77000 =

10,000 /R x

387,70000

m3

UA

DESCRIPCIÓ

387,70000

P- 3

E2R2EG1B

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador. Zona 1.B

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

Preu €

4.718,91 €

Parcial

B2R2EGRE

u

GESTIÓ DE RESIDUS

0,1007

x

44.629,59500 =

4.494,20022

Subtotal...

4.494,20022

4.494,20022

49,46 €
COST DIRECTE

4.494,20022

DESPESES INDIRECTES 5,00%

224,71001

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu €

Unitats

Import

Materials:

407,08500

Rend.: 1,000

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc,
formigó en masa, formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm
de gruix i una alçària inferior a 6 m, amb mitjans
manuals i martell trencador muntat sobre
retroexcavadora. Inclòs part proporcional de tall vertical
previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor

CODI

19,38500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

E213VCA6

NÚM

387,70000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

0,100 /R x

23,85000 =

2,38500

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

A0150000

h

Manobre especialista

0,010 /R x

20,59000 =

0,20590

Subtotal...

4,58190

4.718,91023

Import

Mà d'obra:

P- 4

pa

E2R2EG2A

Rend.: 1,000

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador. Zona 2.A

Preu €

Unitats

4,58190

Maquinària:

5.328,10 €

Parcial

Import

Materials:

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,500 /R x

64,48000 =

32,24000

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,200 /R x

50,90000 =

10,18000

C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

0,010 /R x

3,26000 =

0,03260

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

42,45260
1,50%

B2R2EGRE

42,45260

Rend.: 1,000

5.074,38495

Subtotal...

5.074,38495

COST DIRECTE

5.074,38495

5.074,38495
253,71925

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5.328,10420

pa

E2R2EG2B

2.778,86 €

Rend.: 1,000

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador. Zona 2.B
Unitats

Preu €

5.801,40 €

Parcial

Import

Materials:
Unitats

GESTIÓ DE RESIDUS

44.629,59500 =

49,45839

Preu €

Parcial

Import

Materials:
u

x

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 5
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador. Zona 2.C.A

0,1137

2,35516

COST EXECUCIÓ MATERIAL

pa

GESTIÓ DE RESIDUS

47,10323

DESPESES INDIRECTES 5,00%

E2R2E2C1

u

0,06873

COST DIRECTE

B2R2EGRE

23

387,70000

COST DIRECTE

P- 2

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA
UA

Subtotal...

P- 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,0593

x

44.629,59500 =

2.646,53498

Subtotal...

2.646,53498

2.646,53498

B2R2EGRE

u

GESTIÓ DE RESIDUS

0,1238

x

44.629,59500 =

5.525,14386

Subtotal...

5.525,14386

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

2.646,53498
132,32675
2.778,86173

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5.525,14386

5.525,14386
276,25719
5.801,40105
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

24

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 6

E2R2EGR3

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i
cànon d'abocador. Zona 3

PREU
Rend.: 1,000

Parcial

u

GESTIÓ DE RESIDUS

0,0569

x

44.629,59500 =

2.539,42396

Subtotal...

2.539,42396

COST DIRECTE

Import

Preu €

Unitats

Parcial

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,022 /R x

23,85000 =

0,52470

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,022 /R x

21,17000 =

0,46574

Subtotal...

0,99044

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,018

x

1,22000 =

0,02196

B0B34234

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200

x

2,28000 =

2,73600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

E618566N

D0701461

m3

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

2,75796
1,50%

x

1,07000 =

13,91000

0,015

x

72,62850 =

1,08943

14,99943
2,50%

16,90250

P- 10

kg

E61Z400H

14,99943
0,42256
32,32449

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,61622

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,94072

Rend.: 1,000

1,22 €

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment
Detall 5 i 9
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

3,76326
0,18816

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,95142

33,94 €

0,23850
0,23850

0,23850

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,005

x

1,22000 =

0,00610

D0B2C100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

x

0,91179 =

0,91179

Subtotal...

2,75796

COST DIRECTE

23,85000 =

0,010 /R x

Subtotal...

0,99044

DESPESES AUXILIARS

0,01486

Rend.: 1,000

13,000

COST DIRECTE

Import

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari. Inclòs parts proporcional
d'ancoratge amb rodons d'acer a base i laterals i
pilastres d'unió entre dues parets paral.leles
Detall 5 i 9

u

DESPESES AUXILIARS

Materials:
B0A14200

16,90250

Subtotal...

Mà d'obra:

P- 9

B0E244L6

2.539,42396

3,95 €

PREU

Materials:

2.666,39516

Rend.: 1,000

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Detall 9

DESCRIPCIÓ

126,97120

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

UA

2.539,42396

DESPESES INDIRECTES 5,00%

E4BCMA88

CODI

Subtotal...

2.666,40 €

Preu €

Unitats

NÚM

Materials:

P- 8

25

PARTIDES D'OBRA

NÚM

B2R2EGRE

Pàg.:

P- 11

m3

E61ZR045

0,91789
1,50%

0,91789
0,00358

COST DIRECTE

1,15997

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,05800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,21797

Rend.: 1,000

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9
Unitats

107,19 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

23,85000 =

7,15500

A0140000

h

Manobre

1,300 /R x

19,91000 =

25,88300

Import

Subtotal...

33,03800

Materials:

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

23,85000 =

11,92500

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

19,91000 =

4,97750

B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050

x

65,29000 =

68,55450

33,03800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

26

PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

DESPESES AUXILIARS

68,55450
1,50%

68,55450

P- 15

FRZ23C33

27

PREU
Rend.: 1,000

Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi
tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de
diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de
plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de
goma o cautxú

67,05 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,480 /R x

28,01000 =

13,44480

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,480 /R x

24,86000 =

11,93280

Subtotal...

25,37760

25,37760

Materials:
BRZ21C30

u

BRZ22510

u

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció
circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària
Abraçadora regulable de goma o cautxú per a
aspratges

3,000

x

12,29000 =

36,87000

3,000

x

0,41000 =

1,23000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

38,10000
1,50%

63,85826

DESPESES INDIRECTES 5,00%

3,19291

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu €

Parcial

Import
P- 16

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

24,65000 =

12,32500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

21,17000 =

10,58500

Subtotal...

22,91000

8,56000 =
Subtotal...

183,65 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:

2,99600
2,99600

67,05118

Rend.: 1,000

Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre
de perímetre entre 48 i 79 cm, amb sistema de
subjecció format per tres ancorategs metàl·lics, cables,
cingla i sistema tensor
Unitats

22,91000

Maquinària:
0,350 /R x

u

FRZ51300

38,10000
0,38066

COST DIRECTE

Unitats

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada
amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

u

DESCRIPCIÓ

56,27 €

Mà d'obra:

h

UA

Mà d'obra:

107,19247

Rend.: 1,000

Suministre i col.locació, sobre mur de paret de bloc de
formigó, de tanca tipus VERJA MALLAZO d'ADO o
equivalent amb mòduls de 1x2,77m de reixa de malla
construïda amb marcs de perfil PDS-26 de secció
40x44 per allotjar malla 300x50x5 fabricada amb filferro
dur gris segons norma UNE en 1016-2. Pilars de tub
secció rectangular 50x30, acoblats a bastidors
mitjançant casquets de tub 25x25. Pilars amb tap de
plàstic color negre per a protecció aigües. Tot acabat
lacat color blanc RAL 9010 (tota la tanca serà similar a
l'existent al pati de l'Escola del xamfrà
Entença/Rosselló).
Inclòs part proporcional de les corresponents portes
grafiades als plànols i formades per la mateixa tipologia
de VERJA MALLAZO (portes de 2 m d'alçària) amb
pany i clau.
Detall 5

CODI

5,10440

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

NÚM

102,08807

DESPESES INDIRECTES 5,00%

F6A16AB2

PREU

0,49557

COST DIRECTE

C200H000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

Subtotal...

P- 13

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

1,490 /R x

28,01000 =

41,73490

A013P000

h

Ajudant jardiner

1,490 /R x

24,86000 =

37,04140

Subtotal...

2,99600

78,77630

78,77630

Materials:

Materials:
B0715000

kg

B6A16AB0

m

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres
Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.75
x 1 m amb malla emmarcada , marc format per tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i
5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals
de tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de
gruix , situats cada 2.9 m als extrems de cada panell,
amb acabat galvanitzat i plastificat

1,360

x

0,79000 =

1,07440

1,000

x

26,27000 =

26,27000

BRZ51300

u

Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de
perímetre entre 48 i 79 cm, format per tres ancoratges
metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor

1,000

94,95000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

94,95000

94,95000
1,50%

1,18164

COST DIRECTE

174,90794

DESPESES INDIRECTES 5,00%
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

27,34440
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,34440

94,95000

8,74540

COST EXECUCIÓ MATERIAL

183,65334

0,34365
53,59405
2,67970
56,27375

P- 17

H6AA2111

m

Rend.: 1,000

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs
Unitats

Preu €

2,90 €

Parcial

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

28

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA

CODI
Mà d'obra:
A01H4000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre per a seguretat i salut

PREU
19,91000 =

0,100 /R x

Subtotal...

NÚM

1,99100
1,99100

CODI
Mà d'obra:
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
19,91000 =

0,200 /R x

Subtotal...

1,99100

3,98200
3,98200

3,98200

Materials:
B1Z6211A

B1Z6AF0A

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut
Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

u

1,000

0,300

0,70000 =

x

0,13000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

0,70000

1,50%

4,04173

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,20209

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,24382

0,03900
0,73900

1,50%

0,73900

P- 21

u

K168Z002

0,02987

COST DIRECTE

2,75987

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,13799

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,89786

Rend.: 1,000

Cala en revestiment de guix per a inspecció de
diferents capes i material de base, amb mitjans
manuals
Unitats

12,73 €

Preu €

Parcial

u

K1641011

A0140000

h

Manobre

19,91000 =

0,600 /R x

DESPESES AUXILIARS

Rend.: 1,000

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de
formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre contenidor

3,18 €

h

Manobre

11,94600
1,50%

Preu €

Parcial

Import

19,91000 =

0,150 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,12519

u

K1661310

2,98650
1,50%

2,98650

P- 22

u

K168Z003

0,04480
3,03130

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,15156

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,18286

Rend.: 1,000

Cala en revestiment de morter per a inspecció de
diferents capes i material de base, amb mitjans
manuals

14,85 €

Preu €

Unitats

Parcial

A0140000

h

Manobre

2,12 €

Preu €

Parcial

19,91000 =

0,700 /R x

h

Manobre

19,91000 =

0,100 /R x

DESPESES AUXILIARS

1,50%

0,20906

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Import

u

0,70730

1,99100
1,50%

1,99100
0,02987

COST DIRECTE

2,02087
0,10104

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,12191

Rend.: 1,000
Unitats

Preu €

14,85336

1,99100

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb
mitjans manuals

13,93700

14,14606

P- 23

u

K168Z004

Rend.: 1,000

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i
retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura
inferior, amb mitjans manuals
Unitats

10,61 €

Preu €

4,24 €
Parcial

Import

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

19,91000 =
Subtotal...

K168Z001

13,93700

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal...

P- 20

13,93700

COST DIRECTE

Mà d'obra:
A0140000

Import

Mà d'obra:

DESPESES AUXILIARS

Rend.: 1,000
Unitats

12,73145

2,98650

COST DIRECTE

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans
manuals, per a recollida de mostra

0,60626

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
P- 19

11,94600
0,17919

COST DIRECTE

Mà d'obra:
A0140000

11,94600

DESPESES INDIRECTES 5,00%
Unitats

Import

Mà d'obra:

Subtotal...
P- 18

0,05973

COST DIRECTE

9,95500
9,95500

9,95500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

30

PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
1,50%

33.957,00 €

Enderrocs cossos annexes zona 2C. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m, una
superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un
volum aparent d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert
amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per
sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

Preu €

Parcial

0,660

x

49.000,00000 =

32.340,00000

Subtotal...

32.340,00000

COST DIRECTE

P- 26

32.340,00000

32.340,00000
1.617,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33.957,00000

Rend.: 1,000

Enderrocs cossos annexes zona 2A. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
325 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
2.400 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

Subtotal...

28.000,00000

1.400,00000
29.400,00000

U

K211VC2B

Rend.: 1,000

Enderrocs cossos annexes zona 2B. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
530 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
2.000 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

29.400,00 €

31.500,00 €

Preu €

Parcial

u

Enderrocs cossos annexes zona 2B. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
530 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
2.000 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

1,000

x

30.000,00000 =

30.000,00000

Subtotal...

30.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Parcial

Import

Import

Materials:

COST DIRECTE

Preu €

28.000,00000

28.000,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Unitats
Materials:

28.000,00000

Import

Unitats

DESPESES INDIRECTES 5,00%

U

28.000,00000 =

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B211VC2B

K211VC2A

x

COST DIRECTE

Unitats

P- 25

31

PREU
1,000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Materials:
u

DESCRIPCIÓ
Enderrocs cossos annexes zona 2A. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
325 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
2.400 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

10,60954

Rend.: 1,000

Enderrocs cossos annexes zona 2C.B. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m, una
superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un
volum aparent d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert
amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per
sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

UA
u

0,50522

COST EXECUCIÓ MATERIAL

U

CODI
B211VC2A

10,10433

DESPESES INDIRECTES 5,00%

K211V2CB

NÚM

0,14933

COST DIRECTE

B211VC2C

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

DESPESES AUXILIARS

P- 24

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

30.000,00000

30.000,00000
1.500,00000
31.500,00000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

32

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 27

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

33

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
U

K211VZ1B

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Enderrocs cossos annexes zona 1.B. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
680 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

NÚM

31.878,00 €

CODI
D07036D2

UA
m3

DESCRIPCIÓ
Morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord
amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable,
pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria
GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de
vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.

PREU
0,0292

300,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

8,76000

8,76000
2,50%

Preu €

Parcial

21,31912

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Import

Materials:

1,06596

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Enderrocs cossos annexes zona 1. Enderroc dels
cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de
680 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns
3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou la
desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li
donen servei.

0,660

x

46.000,00000 =

22,38508

30.360,00000
P- 30

Subtotal...

8,76000
0,30632

COST DIRECTE
Unitats

B211VCZ1

Pàg.:

30.360,00000

COST DIRECTE

m2

K81136D8

30.360,00000

30.360,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1.518,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31.878,00000

Rend.: 1,000

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els
cossos i construccions annexes, consistent en un
sanejat de la paret eliminant totes les parts malmeses
i/o bufades així com tota mena de revestiment (i el seu
material de col·locació) que no sigui revoc. Un cop fet
aquest sanejament i a les zones on sigui necessari, es
farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre parament
vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat
remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1)
altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius
tixotròpics. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO
MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb
malla de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de
100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3
Unitats

19,63 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 29

m2

K81136D2

Rend.: 1,000

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb
morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord
amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable,
pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria
GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de
vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9

22,39 €

h

Oficial 1a paleta

0,350 /R x

23,85000 =

8,34750

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

19,91000 =

6,96850

Subtotal...

15,31600

15,31600

Materials:
D07036D2

Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,280 /R x

23,85000 =

6,67800

A0140000

h

Manobre

0,280 /R x

19,91000 =

5,57480

Subtotal...
Materials:

A0122000

12,25280

m3

Morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord
amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable,
pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria
GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de
vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.

0,010

x

300,00000 =

Subtotal...
12,25280

DESPESES AUXILIARS

3,00000

3,00000
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,00000
0,38290
18,69890
0,93495
19,63384
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

34

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 31

K898DFM0

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més
de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a base de
silicat potàssic preparada per a obtenir efecte veladura,
permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1,
impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a la
intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a
pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de
diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO
diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció
variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a
major dilució menor gruix de capa final i més
transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà
entre un 25% i un 60%.

PREU
Rend.: 1,000

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,04 €

P- 32

m3

K922101F

A0140000

h

Manobre

h

27,36 €

Preu €

Parcial

Import

19,91000 =

0,050 /R x

Subtotal...

0,99550
0,99550

0,99550

Maquinària:
C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

59,15000 =

2,07025

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,040 /R x

67,39000 =

2,69560

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

42,91000 =

1,07275

Subtotal...

5,83860

5,83860

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,63000 =

0,08150

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

1,150

x

16,63000 =

19,12450

Subtotal...
Preu €

Parcial

Import

DESPESES AUXILIARS

Mà d'obra:
A013D000

Rend.: 1,000

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material
al 95 % del PM
Unitats

Unitats
h

14,03940

Mà d'obra:

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO
d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9

A012D000

PREU

19,20600
1,50%

Oficial 1a pintor

0,030 /R x

23,85000 =

0,71550

COST DIRECTE

Ajudant pintor

0,030 /R x

21,17000 =

0,63510

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Subtotal...

1,35060

0,01493
26,05503
1,30275

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,35060

19,20600

27,35778

Materials:
B89ZNE00

kg

Pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per
a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua
l'aire alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i
d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a
pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de
diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO
diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció
variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a
major dilució menor gruix de capa final i més
transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà
entre un 25% i un 60%.

0,500

24,00000 =

x

12,00000
P- 33

m2

K93617B0

Rend.: 1,000

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió
Detall 9
Unitats

18,48 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,110 /R x

23,85000 =

2,62350

A0140000

h

Manobre

0,240 /R x

19,91000 =

4,77840

Subtotal...

7,40190

7,40190

Materials:
B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1545

65,29000 =

x

Subtotal...

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO
d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.

DESPESES AUXILIARS

10,08731
1,50%

COST DIRECTE
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

12,00000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

12,00000
0,02026
13,37086
0,66854

10,08731

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,08731
0,11103
17,60024
0,88001
18,48025
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

36

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 34

K9E1321G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland
Detall 9

PREU
Rend.: 1,000

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

23,85000 =

11,92500

h

Manobre

0,500 /R x

19,91000 =

9,95500

Subtotal...

21,88000

528,87709

P- 39

KPAV2A01

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions
constructives i/o consolidacions de zones resultants
dels enderrocs

Rend.: 1,000

1.898,40 €

P- 40

KPAV2A02

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns,
caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions
existents que es mantenen

Rend.: 1,000

474,60 €

P- 41

KPAV2A03

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena
de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa
existent

Rend.: 1,000

597,63 €

Import

Mà d'obra:
A0140000

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

36,55 €

Preu €

Unitats

NÚM

21,88000

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,001

x

1,63000 =

0,00163

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,0449

x

16,68000 =

0,74893

B0512401

t

0,0031

x

103,30000 =

0,32023

B9E13200

m2

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

1,040

x

6,30000 =

6,55200

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315

x

158,13265 =

4,98118

DESPESES AUXILIARS

12,60397
1,50%

P- 37

P- 38

PA

KPAV1B02

u

KPAV1B03

h

Ajudant lampista

Ajudant lampista

12,430 /R x

21,14000 =

262,77020

Parcial

11,0001 /R x

24,65000 =

271,15247

11,000 /R x

21,14000 =

232,54000

Subtotal...

DESPESES INDIRECTES 5,00%

28,45848

COST EXECUCIÓ MATERIAL

597,62819

P- 42

KPAV2B01

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions
constructives i/o consolidacions de zones resultants
dels enderrocs

Rend.: 1,000

2.083,20 €

P- 43

KPAV2B02

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns,
caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions
existents que es mantenen

Rend.: 1,000

520,80 €

P- 44

KPAV2B03

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena
de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa
existent

Rend.: 1,000

655,81 €

Import

503,69247

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012J000

h

Oficial 1a lampista

A013J000

h

Ajudant lampista

13,6403 /R x

24,65000 =

336,23340

13,640 /R x

21,14000 =

288,34960

Subtotal...

624,58300

624,58300

503,69247
COST DIRECTE

COST DIRECTE

569,16970

569,16970

DESPESES INDIRECTES 5,00%

528,88 €

Preu €

569,16970

COST DIRECTE

Unitats
Unitats

A013J000

h

12,60397

Mà d'obra:
Oficial 1a lampista

306,39950

A013J000

420,00 €

Rend.: 1,000

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena
de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa
existent

h

24,65000 =

1.680,00 €

Rend.: 1,000

Partida alzada a justificar de col.locació de borns,
caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions
existents que es mantenen

Import

36,55278

Rend.: 1,000

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions
constructives i/o consolidacions de zones resultants
dels enderrocs

A012J000

12,430 /R x

1,74061

COST EXECUCIÓ MATERIAL

PA

Oficial 1a lampista

34,81217

DESPESES INDIRECTES 5,00%

KPAV1B01

h

0,32820

COST DIRECTE

Parcial

A012J000

Subtotal...
Subtotal...

P- 36

Preu €

Unitats
Mà d'obra:

503,69247
25,18462

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

624,58300
31,22915
655,81215
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

38

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

39

PARTIDES D'OBRA

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 45

KPAV2CB1

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions
constructives i/o consolidacions de zones resultants
dels enderrocs

PREU
Rend.: 1,000

NÚM

1.008,00 €

CODI
Mà d'obra:
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
19,91000 =

17,000 /R x

Subtotal...

338,47000
338,47000

338,47000

Maquinària:
P- 46

KPAV2CB2

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns,
caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions
existents que es mantenen

Rend.: 1,000

252,00 €

P- 47

KPAV2CB3

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena
de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa
existent

Rend.: 1,000

317,33 €

C1502221

h

Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

39,29000 =

17,000 /R x

Subtotal...

Preu €

Unitats

Parcial

A012J000

h

Oficial 1a lampista

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A013J000

h

Ajudant lampista

24,65000 =

162,69740

21,14000 =

139,52400

Subtotal...

302,22140

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 48

P- 49

P- 50

PA

KPAVC301

PA

KPAVC302

u

KPAVC303

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions
constructives i/o consolidacions de zones resultants
dels enderrocs

Rend.: 1,000

Partida alzada a justificar de col.locació de borns,
caixes, taps i tota mena de terminals a instal.lacions
existents que es mantenen

Rend.: 1,000

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena
de xarxa de sanejament que es mantenen a xarxa
existent

Rend.: 1,000

302,22140

P- 52

u

KPAVRP03

Unitats

302,22140

Mà d'obra:

15,11107

A010T000

h

Tècnic mig o superior

50,32000
1.056,72000

Rend.: 1,000

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 03

1.017,71 €

Preu €
38,77000 =

25,000 /R x

317,33247

Subtotal...

Parcial

969,25000

969,25000

969,25000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

48,46250

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.017,71250

239,40 €
P- 53

u

KPAVRP1B

Rend.: 1,000

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 01.A

h

Tècnic mig o superior

h

Oficial 1a lampista

6,270 /R x

24,65000 =

154,55550

A013J000

h

Ajudant lampista

6,270 /R x

21,14000 =

132,54780

Subtotal...

287,10330

38,77000 =

42,000 /R x

Import

Subtotal...

Mà d'obra:
A012J000

Parcial
1.628,34000
1.628,34000

COST DIRECTE

1.628,34000

1.628,34000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

287,10330

81,41700

COST EXECUCIÓ MATERIAL
COST DIRECTE

Import

Mà d'obra:
A010T000

Parcial

1.709,76 €

Preu €

Unitats
301,46 €

Preu €

Unitats

Import

969,25000

COST DIRECTE

957,60 €

667,93000

1.006,40000

Mà d'obra:
6,600 /R x

667,93000

COST DIRECTE

Import

DESPESES INDIRECTES 5,00%

6,6003 /R x

667,93000

1.709,75700

287,10330

DESPESES INDIRECTES 5,00%

14,35517

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 54

u

KPAVRP2A

301,45846

Rend.: 1,000

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 2A
Unitats

1.628,34 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 51

KPAVCA04

u

A010T000

Rend.: 1,000

Transport i acopi dins del recinte de La Model de peces
de pedra natural de gran format
Unitats

Preu €

h

Tècnic mig o superior

40,000 /R x

38,77000 =

1.550,80000

1.056,72 €
Parcial

Import

Subtotal...

1.550,80000

1.550,80000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

40

PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

u

KPAVRP2B

PPA0S01B

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 1.B

1.069,60000 €

PPA0S2CA

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 2C.A

720,40000 €

PPA0S2CB

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 2C.B

720,40000 €

PPA0SS00

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 0

23.320,51000 €

1.899,73000

PPA0SS01

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 1.A

1.069,60000 €

1.899,73000

PPA0SS03

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 3

543,50000 €

PPA0SS2A

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 2A

3.199,42000 €

PPA0SS2B

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 2B

543,50000 €

PPA0SS2C

PA

Partida alçada d'abonament íntegre per a Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut. Zona 2C

220,40000 €

77,54000

1.994,72 €

Preu €

Unitats

DESCRIPCIÓ

1.628,34000

Rend.: 1,000

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 2B

UA

Parcial

Import

Mà d'obra:
h

Tècnic mig o superior

38,77000 =

49,000 /R x

Subtotal...

1.899,73000
1.899,73000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

94,98650

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 56

u

KPAVRP2C

1.994,71650

Rend.: 1,000

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la
Zona 2C.B
Unitats

977,00 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A010T000

41

CODI

1.550,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A010T000

Pàg.:

PARTIDES ALÇADES

CODI

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 55

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Tècnic mig o superior

38,77000 =

24,000 /R x

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

930,48000
930,48000

930,48000

930,48000
46,52400
977,00400

PREU
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

42

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

43

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
m

481R18Z5

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Reparació superficial de coronament de mur exterior
del camí de ronda (un cop acabat l'enderroc dels
elements afegits i sobreposats) fins a aconseguir la
secció original del coronament (de forma triangular a
dues aigües) amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1)
altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius
tixotròpics, acabat remolinat. Categoria GP-CSII-W1,
tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o
equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm.
però en cap cas serà inferior a 10 mm. Per gruixos
superiors a 20 mm. es realitzarà en dues capes, no
superant en cap cas els 30 mm. Si calgués superar els
30 mm es faria una reconstrucció amb el mateix morter
i ceràmica.
Pintat del coronament de mur amb pintura mineral a
base de silicat potàssic preparada per a obtenir efecte
veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta
Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta
resistència a la intempèrie. Les superfícies a pintar han
d'estar netes, seques i exemptes de pols, grassa,
salnitre, etc. No es pintarà amb temperatures inferiors
als 7ºC (ni de l'ambient ni de suport) ni amb humitats
relatives superiors al 80%. El revoc a pintar tindrà una
vida mínima de 2 a 4 setmanes, segons les condicions
meteorològiques, per aconseguir un bon enduriment.
Preparació de la superfície a pintar:
- Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de
diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur. Agitar el producte fins a la seva perfecta
homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de SILVEL
VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat
entre mans d'almenys 12 hores, les dues mans s'han
de diluir amb SILTOP CONCENTRAT en proporció
variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a
major dilució menor gruix de capa final i més
transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà
entre un 25% i un 60%.
- Revoc existent en bon estat, primer es netejarà amb
aigua nebulitzada a mitja pressió i es deixarà assecar
completament. Després es farà el mateix procés que
per als revocs nous.
Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO
d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 1

27,03 €

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

CODI
K81136D2

m2

UA

K898DFM0

m2

DESCRIPCIÓ
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb
morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord
amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable,
pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria
GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de
vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9
Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més
de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a base de
silicat potàssic preparada per a obtenir efecte veladura,
permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1,
impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a la
intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a
pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de
diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO
diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció
variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a
major dilució menor gruix de capa final i més
transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà
entre un 25% i un 60%.

PREU
0,050

x

21,31912 =

1,06596

1,800

x

13,37086 =

24,06755

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
m2

NÚM

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO
d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9

Preu €

Parcial

Partides d'obra:
K2182231

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,050

x

12,12519 =

0,60626

Import

25,73977

25,73977

25,73977
1,28699
27,02676
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

44

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

45

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA
m

481R18Z8

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Formació de coronament a nou mur exterior del camí
de ronda fins a aconseguir la secció original del
coronament (de forma triangular a dues aigües) amb
encadellats ceràmics i totxanes segons detall gràfic,
acabat amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1)
altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius
tixotròpics, acabat remolinat. Categoria GP-CSII-W1,
tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o
equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
El gruix mitjà ha d'estar comprès entre 10 i 15 mm.
però en cap cas serà inferior a 10 mm. Per gruixos
superiors a 20 mm. es realitzarà en dues capes, no
superant en cap cas els 30 mm. Si calgués superar els
30 mm es faria una reconstrucció amb el mateix morter
i ceràmica.
Pintat del coronament de mur amb pintura mineral a
base de silicat potàssic preparada per a obtenir efecte
veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta
Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta
resistència a la intempèrie. Les superfícies a pintar han
d'estar netes, seques i exemptes de pols, grassa,
salnitre, etc. No es pintarà amb temperatures inferiors
als 7ºC (ni de l'ambient ni de suport) ni amb humitats
relatives superiors al 80%. El revoc a pintar tindrà una
vida mínima de 2 a 4 setmanes, segons les condicions
meteorològiques, per aconseguir un bon enduriment.
Preparació de la superfície a pintar:
- Revoc nou, aplicar DILUYENTE SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de
diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur. Agitar el producte fins a la seva perfecta
homogeneïtzació. Cal l'aplicació dues mans de SILVEL
VELADURA AL SILICARO, amb un temps de repintat
entre mans d'almenys 12 hores, les dues mans s'han
de diluir amb SILTOP CONCENTRAT en proporció
variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a
major dilució menor gruix de capa final i més
transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà
entre un 25% i un 60%.

93,20 €

m2

UA

K898DFM0

m2

DESCRIPCIÓ
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb
morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord
amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable,
pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria
GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de
BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de
vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9
Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més
de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a base de
silicat potàssic preparada per a obtenir efecte veladura,
permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1,
impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a la
intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a
pintar amb aplicació de DILUYENTE SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de
diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte
pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO
diluides amb SILTOP CONCENTRAT en proporció
variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a
major dilució menor gruix de capa final i més
transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir
la correcta dilució, tot i que normalment aquesta variarà
entre un 25% i un 60%.

PREU
1,800

x

21,31912 =

38,37442

1,800

x

13,37086 =

24,06755

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana,
LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

CODI
K81136D2

Subtotal...

Preu €

Parcial

Partides d'obra:
m2

NÚM

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO
d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO
d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL
CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 9

E612TRAV

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,000

x

26,32230 =

26,32230

Import

88,76427

88,76427

88,76427
4,43821
93,20248
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

46

PARTIDES D'OBRA
NÚM
P- 7

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA
m

E44250Z3

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Remat de la secció original del mur del camí de ronda a
base de col·locar una xapa metàl·lica de 8 mm de gruix
doblada en forma de U, d'entre 5 i 5,5 m d'alçada
(alçada total igual a la del mur fins al carener del
coronament superior), amplada d'entre 0,5 i 0,75 m
(igual a l'amplada del mur) i dos laterals de 0,1 m per
tota l'alçada del mur (fins a sota inici coronament).
Cada ala amb perforacions de diàmetre 10 mm
avellanats, fets a taller i situats cada 50 cm.
Es presentarà la xapa i, a través d'ella, es faran les
perforacions al mur amb broca de 10 mm de diàmetre i
100 mm de llargària i es collarà amb tacs mecànics
galvanitzats tipus HUS3-H 10x10 Classe 1 de cap
avellanat de HILTI o equivalent. Les xapes en forma de
U es col·locaran en peces de 1 metre de llargària, amb
les perforacions fetes a 25 cm de cada extrem i amb
intereix de 50 cm. Es col·locarà i fixarà la peça inferior i
es reblirà el seu interior amb morter de ciment M-7,5
gris, un cop fet el rebliment es col·locarà la següent
peça i es soldaran a testa entre elles, així
successivament fins a col·locar la peça especial del
coronament.
Les xapes es col·locaran amb dues capes d'esmalt
antioxidant a base de resines de nova generació, base
aigua, de assecat ràpid, apte per al pintat directe sobre
superfícies metàl·liques ferroses sense necessitat de
imprimació prèvia, color a definir per la D.F. L'esmalt
s'aplicarà tant a la cara interior com a l'exterior.
Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d'ISAVAL o
equivalent.
Detall 2

NÚM

160,57 €

CODI
E8940BJ0

UA
m2

DESCRIPCIÓ
Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Oficial 1a

26,45663 =

x

DESPESES AUXILIARS

61,08031
2,50%

u

EASA71LB

Unitats

520,51 €

Preu €

Parcial

A012F000

h

Oficial 1a manyà

24,23000 =

0,250 /R x

Subtotal...

6,05750

BASA71LB

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per
a una llum de 120x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic

1,000

344,00000 =

x

Subtotal...
E8940BJ0
Preu €

Parcial

m2

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

0,100 /R x

23,85000 =

5,500

26,45663 =

x

Subtotal...

Import

344,00000

2,38500

DESPESES AUXILIARS

2,50%

24,25000 =

2,42500

0,100 /R x

21,25000 =

2,12500

DESPESES INDIRECTES 5,00%

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

19,91000 =

1,99100

Subtotal...

8,92600

h

Màquina taladradora

0,100 /R x

3,35000 =

0,33500

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,100 /R x

3,11000 =

0,31100

Subtotal...

0,64600

5,000

x

0,81000 =

4,05000

x

1,20000 =

78,00000

P- 14

u

FHM31H7A

82,05000

Partides d'obra:
0,080

x

102,08807 =

8,16705

24,78602
520,50643

0,64600

Rend.: 1,000

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul
troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de 4 mm de
gruix, de 5 m d'alçària amb base platina, porta i posta a
terra, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau
de formigó armat (80x80x80 cm, armat amb rodons de
12mm de diàmtre i estreps de 8 mm cada 20 cm
segons plànol de detall), com a suport provisional de
les instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en
servei. S'inclou l'excavació del pou per a fonament amb
mitjans manuals i mecànics i la càrrega de terra amb
mitjans manuals i mecànics a camió o contenidor.
Detall 7
Unitats

Subtotal...

0,15144

8,92600

Materials:
65,000

145,51147

495,72041

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària:
C200F000

145,51147
145,51147

0,100 /R x

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9

344,00000

344,00000

Ajudant soldador

m3

6,05750

Partides d'obra:

Oficial 1a soldador

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

6,05750

Materials:

h

Cargol autoroscant d'acer inoxidable

Import

Mà d'obra:

h

kg

160,57173

Rend.: 1,000

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 120x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic, col·locada i pintada

A0135000

u

7,64627

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0125000

B0A5C000

0,22315

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 12

61,08031

152,92546

COST DIRECTE

B44Z50BA

52,91326

COST DIRECTE

Unitats
h

PREU
2,000

Subtotal...

Mà d'obra:

E61ZR045

47

PARTIDES D'OBRA

CODI

A0121000

Pàg.:

82,05000

324,36 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

24,65000 =

4,93000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

21,14000 =

4,22800

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

19,91000 =

3,98200

Subtotal...

13,14000

13,14000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

48

PARTIDES D'OBRA
NÚM

UA
u

DESCRIPCIÓ
Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat,
d'alçària 5 m amb base platina, porta i posta a terra,
segons norma UNE-EN 40-5

PREU
1,000

201,76000 =

x

Subtotal...

NÚM

CODI
B44ZB056

kg

UA

D0701641

m3

201,76000

201,76000

201,76000

m3

K31585H1

m3

K31B4000

kg

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió
Formigó per a rases i pous de fonaments,
HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,600

54,23106 =

x

32,53864

0,600

x

77,43216 =

46,45930

12,000

x

1,23504 =

14,82048

1,50%

E8940BJ0

m2

Unitats

93,81842

435,00000

0,100

x

75,91910 =

7,59191

481,09991

481,09991

8,000

26,45663 =

x

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

23,85000 =

47,70000

A012F000

h

Oficial 1a manyà

5,000 /R x

24,23000 =

121,15000

A013F000

h

Ajudant manyà

5,000 /R x

21,25000 =

106,25000

3,11000 =
Subtotal...

211,65304
6,87750
990,28045
49,51402

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 35

u

K9G117B1

Import

275,10000

275,10000

Maquinària:
5,000 /R x

2,50%

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Mà d'obra:

Subtotal...

211,65304

COST DIRECTE

1.039,79 €

Preu €

211,65304

1.039,79447

15,44578
324,36130

Rend.: 1,000

Marquesina a base de 4 peus drets de tub d'acer
80x80x6 soldats sobre 4 plaques d'acer de 200x200x6
que es collaran dins del reblert de formigó amb 4 potes
de 10 mm de diàmetre. Al damunt dels peus drets es
soldarà l'estructura grafiada als detalls constructius
formada per tubs de 80x80x6mm que servirà de suport
a la xapa de coberta (xapa grecada MT-32 d'acer
galvanitzat prelacat de 1,2 mm de gruix i color a definir
per la D.F.) collada a l'estructura amb reblons.
Tots els elements metàl·lics es pintaran amb esmalt
antioxidant (veure característiques al punt 2), color a
definir per la D.F.
Detall 4

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

1,45000 =

Subtotal...

308,91552

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

0,19710

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

x

DESPESES AUXILIARS
93,81842

COST DIRECTE

K5451111

PREU
300,000

Subtotal...

DESPESES AUXILIARS

C200P000

49

Partides d'obra:

Subtotal...

P- 28

DESCRIPCIÓ
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C,
Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb cargols
i galvanitzat
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Partides d'obra:
K222192A

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI
Materials:
BHM31H7A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

15,55000
15,55000

15,55000

Materials:
B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

12,000

x

0,99000 =

11,88000

B0CH8D30

m2

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària
entre 40 i 50 mm de 0.6 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6
kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782

4,200

x

6,34000 =

26,62800

Rend.: 1,000

Formació de rampa d'accés des de la cota del
paviment exterior (-0,82) i fins a la cota interior de la 4a
galeria (0,00), de 2,00 m d'amplària i dues tramades
d'uns 5,12 m de llargària i un pendent del 8%, amb
replà intermedi i superior de 2,00x2,00 m. La rampa
estarà formada per un fonament corregut de 40x40 cm
de formigó H-25 sobre 10 cm de formigó de neteja,
armat amb 4 rodons de 12 mm de diàmetre i estreps
del diàmetre 8 cada 20 cm. D'aquest fonament
naixeren les armadures (1 diàmetre 10 a cada forat
amb pota inferior de 20 cm) de les parets de bloc de
formigó de color gris de 40x20x20 cm. Els blocs es
massissaran amb formigó H-25 i es revocaran i
pintaran (veure característiques del revoc i la
pintura/veladura als punts anteriors 1 i 3). Al damunt de
les parets es coronarà amb una IPN-120 correguda a la
que s'hi encastaran i soldaran les IPN-80 col·locades
en sentit perpendicular a la rampa i amb un intereix de
76 cm. Entre les IPN-80 es disposaran peces
d'encadellat ceràmic de 80x25x4 cm que serviran com
a encofrat perdut d'una capa de compressió de formigó
H-25 de 8 cm de gruix armada amb mallatzo 15x15 de
diàmetre 6. L'acabat superficial del formigó serà
escombrat per a garantir una Classe 3 de lliscabilitat. Al
damunt de la IPN-120 s'hi soldarà una barana
metàl·lica d'acer per a pintar, de 90 cm d'alçària total,
amb sòcol de xapa d'acer de 1,5mm de gruix i 10 cm
d'alçària, travesser intermedi i passamà superior de tub
d'acer rodó de 40 mm de diàmetre i muntants verticals
de tub d'acer quadrat de 40x40x4 disposats a l'inici i
final de cada tram de rampa i al punt mig de la rampa.
Detall 4
Unitats

4.276,90 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

2,000 /R x

23,85000 =

47,70000

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

19,91000 =

39,82000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

87,52000

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

E213VCA6

m3

Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en masa, formigó armat, etc, d'entre
50 i 80 cm de gruix i una alçària inferior a 6 m, amb mitjans manuals i martell trencador muntat
sobre retroexcavadora. Inclòs part proporcional de tall vertical previ a l'enderroc de càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor
(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

49,46 €

P- 2

E2R2E2C1

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 2.C.A
(DOS MIL SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

2.778,86 €

P- 3

E2R2EG1B

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 1.B
(QUATRE MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

4.718,91 €

P- 4

E2R2EG2A

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 2.A
(CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

5.328,10 €

P- 5

E2R2EG2B

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 2.B
(CINC MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

5.801,40 €

P- 6

E2R2EGR3

pa

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega manual i mecànica a contenidor o
camió, transport i cànon d'abocador. Zona 3
(DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

2.666,40 €

P- 7

E44250Z3

m

Remat de la secció original del mur del camí de ronda a base de col·locar una xapa metàl·lica de 8
mm de gruix doblada en forma de U, d'entre 5 i 5,5 m d'alçada (alçada total igual a la del mur fins al
carener del coronament superior), amplada d'entre 0,5 i 0,75 m (igual a l'amplada del mur) i dos
laterals de 0,1 m per tota l'alçada del mur (fins a sota inici coronament). Cada ala amb perforacions
de diàmetre 10 mm avellanats, fets a taller i situats cada 50 cm.
Es presentarà la xapa i, a través d'ella, es faran les perforacions al mur amb broca de 10 mm de
diàmetre i 100 mm de llargària i es collarà amb tacs mecànics galvanitzats tipus HUS3-H 10x10
Classe 1 de cap avellanat de HILTI o equivalent. Les xapes en forma de U es col·locaran en peces
de 1 metre de llargària, amb les perforacions fetes a 25 cm de cada extrem i amb intereix de 50 cm.
Es col·locarà i fixarà la peça inferior i es reblirà el seu interior amb morter de ciment M-7,5 gris, un
cop fet el rebliment es col·locarà la següent peça i es soldaran a testa entre elles, així
successivament fins a col·locar la peça especial del coronament.
Les xapes es col·locaran amb dues capes d'esmalt antioxidant a base de resines de nova
generació, base aigua, de assecat ràpid, apte per al pintat directe sobre superfícies metàl·liques
ferroses sense necessitat de imprimació prèvia, color a definir per la D.F. L'esmalt s'aplicarà tant a
la cara interior com a l'exterior.
Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d'ISAVAL o equivalent.
Detall 2
(CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

160,57 €

P- 8

E4BCMA88

m2

Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Detall 9
(TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

3,95 €

P- 9

E618566N

m2

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclòs parts
proporcional d'ancoratge amb rodons d'acer a base i laterals i pilastres d'unió entre dues parets
paral.leles
Detall 5 i 9
(TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

33,94 €

87,52000

Maquinària:
C2003000

h

Remolinador mecànic

4,79000 =

2,000 /R x

Subtotal...

9,58000
9,58000

9,58000

Materials:
B0F8A540

u

Supermaó de 1000x250x40 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

56,000

0,91000 =

x

Subtotal...

50,96000
50,96000

50,96000

Partides d'obra:
E4447125

E4BCMA88

kg

m2

E8940BJ0

m2

EB121NAM

m

K222192A

m3

K31585H1

m3

K31B4000

kg

K93617B0

m2

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Detall 9
Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i
càrrega mecànica sobre camió
Formigó per a rases i pous de fonaments,
HRA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió
Detall 9

430,000

28,000

2,02231 =

x

3,76326 =

x

869,59330

105,37128

20,000

x

26,45663 =

529,13260

28,000

x

36,27055 =

1.015,57540

6,500

x

54,23106 =

352,50189

6,500

x

77,43216 =

503,30904

45,000

x

1,23504 =

55,57680

28,000

x

17,60024 =

492,80672

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

3.923,86703
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3.923,86703
1,31280
4.073,23983
203,66199
4.276,90182

1

NÚMERO

PREU
Subtotal...

Pàg.:

PREU
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NÚMERO

CODI

P- 10

E61Z400H

kg

Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9
(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

1,22 €

P- 11

E61ZR045

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment, per a parets de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9
(CENT SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

107,19 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 12

EASA71LB

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 120x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic, col·locada i pintada
(CINC-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

520,51 €

P- 13

F6A16AB2

m

Suministre i col.locació, sobre mur de paret de bloc de formigó, de tanca tipus VERJA MALLAZO
d'ADO o equivalent amb mòduls de 1x2,77m de reixa de malla construïda amb marcs de perfil
PDS-26 de secció 40x44 per allotjar malla 300x50x5 fabricada amb filferro dur gris segons norma
UNE en 1016-2. Pilars de tub secció rectangular 50x30, acoblats a bastidors mitjançant casquets
de tub 25x25. Pilars amb tap de plàstic color negre per a protecció aigües. Tot acabat lacat color
blanc RAL 9010 (tota la tanca serà similar a l'existent al pati de l'Escola del xamfrà
Entença/Rosselló).
Inclòs part proporcional de les corresponents portes grafiades als plànols i formades per la mateixa
tipologia de VERJA MALLAZO (portes de 2 m d'alçària) amb pany i clau.
Detall 5
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

56,27 €

P- 14

FHM31H7A

u

Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat de
4 mm de gruix, de 5 m d'alçària amb base platina, porta i posta a terra, segons norma UNE-EN
40-5, col·locat sobre dau de formigó armat (80x80x80 cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i
estreps de 8 mm cada 20 cm segons plànol de detall), com a suport provisional de les instal.lacions
aerees existents i que cal mantenir en servei. S'inclou l'excavació del pou per a fonament amb
mitjans manuals i mecànics i la càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a camió o
contenidor.
Detall 7
(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

324,36 €

P- 15

FRZ23C33

u

Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12
cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores
regulables de goma o cautxú
(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

67,05 €

P- 16

FRZ51300

u

Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 48 i 79 cm, amb sistema
de subjecció format per tres ancorategs metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

183,65 €

P- 17

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i
3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

2,90 €

P- 18

K1641011

u

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor
(TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

3,18 €

P- 19

K1661310

u

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra
(DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

2,12 €

P- 20

K168Z001

u

Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

4,24 €

P- 21

K168Z002

u

Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans
manuals
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

12,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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NÚMERO

CODI

P- 22

K168Z003

u

Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de base, amb mitjans
manuals
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

14,85 €

P- 23

K168Z004

u

Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura
inferior, amb mitjans manuals
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

10,61 €

P- 24

K211V2CB

U

Enderrocs cossos annexes zona 2C.B. Enderroc dels cossos annexes segons documentació
gràfica, d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m, una superfície en planta de 800 m2
aproximadament i un volum aparent d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i
fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per sota del
paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou la desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li donen servei.
(TRENTA-TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS)

33.957,00 €

P- 25

K211VC2A

U

Enderrocs cossos annexes zona 2A. Enderroc dels cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i torres de guaita de 10 m, una superfície en
planta de 325 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns 2.400 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm
per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou la desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li donen servei.
(VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS EUROS)

29.400,00 €

P- 26

K211VC2B

U

Enderrocs cossos annexes zona 2B. Enderroc dels cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i torres de guaita de 10 m, una superfície en
planta de 530 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns 2.000 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm
per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou la desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li donen servei.
(TRENTA-UN MIL CINC-CENTS EUROS)

31.500,00 €

P- 27

K211VZ1B

U

Enderrocs cossos annexes zona 1.B. Enderroc dels cossos annexes segons documentació gràfica,
d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i torres de guaita de 10 m, una superfície en
planta de 680 m2 aproximadament i un volum aparent d'uns 3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm
per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
Inclou la desconnexió prèvia de totes les instal.lacions que li donen servei.
(TRENTA-UN MIL VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS)

31.878,00 €

P- 28

K5451111

u

Marquesina a base de 4 peus drets de tub d'acer 80x80x6 soldats sobre 4 plaques d'acer de
200x200x6 que es collaran dins del reblert de formigó amb 4 potes de 10 mm de diàmetre. Al
damunt dels peus drets es soldarà l'estructura grafiada als detalls constructius formada per tubs de
80x80x6mm que servirà de suport a la xapa de coberta (xapa grecada MT-32 d'acer galvanitzat
prelacat de 1,2 mm de gruix i color a definir per la D.F.) collada a l'estructura amb reblons.
Tots els elements metàl·lics es pintaran amb esmalt antioxidant (veure característiques al punt 2),
color a definir per la D.F.
Detall 4
(MIL TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

1.039,79 €

P- 29

K81136D2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi,
amb morter de calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1)
altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria GP-CSII-W1, tipus
MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de
malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

22,39 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
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P- 30

K81136D8

m2

Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i construccions annexes, consistent
en un sanejat de la paret eliminant totes les parts malmeses i/o bufades així com tota mena de
revestiment (i el seu material de col·locació) que no sigui revoc. Un cop fet aquest sanejament i a
les zones on sigui necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable, pre barrejat en sec
amb additius tixotròpics. Categoria GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o
equivalent, armat amb malla de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

19,63 €

Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m d'alçària, amb pintura mineral a
base de silicat potàssic preparada per a obtenir efecte veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire
alta Classe 1, impermeable a l'aigua de pluja i d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb aplicació de DILUYENTE
SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent, barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua
per una de diluent), amb un rendiment de 5-10 m²/litre de producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb SILTOP CONCENTRAT en
proporció variable i dependent de l'efecte estètic a aconseguir (a major dilució menor gruix de capa
final i més transparència). Es faran mostres prèvies fins a establir la correcta dilució, tot i que
normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.

14,04 €

P- 31

K898DFM0

m2

PREU

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent SILTOP
PROFESIONAL CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
(CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
P- 32

K922101F

m3

Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

27,36 €

P- 33

K93617B0

m2

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió
Detall 9
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

18,48 €

P- 34

K9E1321G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
Detall 9
(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

36,55 €

P- 35

K9G117B1

u

Formació de rampa d'accés des de la cota del paviment exterior (-0,82) i fins a la cota interior de la
4a galeria (0,00), de 2,00 m d'amplària i dues tramades d'uns 5,12 m de llargària i un pendent del
8%, amb replà intermedi i superior de 2,00x2,00 m. La rampa estarà formada per un fonament
corregut de 40x40 cm de formigó H-25 sobre 10 cm de formigó de neteja, armat amb 4 rodons de
12 mm de diàmetre i estreps del diàmetre 8 cada 20 cm. D'aquest fonament naixeren les
armadures (1 diàmetre 10 a cada forat amb pota inferior de 20 cm) de les parets de bloc de formigó
de color gris de 40x20x20 cm. Els blocs es massissaran amb formigó H-25 i es revocaran i pintaran
(veure característiques del revoc i la pintura/veladura als punts anteriors 1 i 3). Al damunt de les
parets es coronarà amb una IPN-120 correguda a la que s'hi encastaran i soldaran les IPN-80
col·locades en sentit perpendicular a la rampa i amb un intereix de 76 cm. Entre les IPN-80 es
disposaran peces d'encadellat ceràmic de 80x25x4 cm que serviran com a encofrat perdut d'una
capa de compressió de formigó H-25 de 8 cm de gruix armada amb mallatzo 15x15 de diàmetre 6.
L'acabat superficial del formigó serà escombrat per a garantir una Classe 3 de lliscabilitat. Al
damunt de la IPN-120 s'hi soldarà una barana metàl·lica d'acer per a pintar, de 90 cm d'alçària
total, amb sòcol de xapa d'acer de 1,5mm de gruix i 10 cm d'alçària, travesser intermedi i passamà
superior de tub d'acer rodó de 40 mm de diàmetre i muntants verticals de tub d'acer quadrat de
40x40x4 disposats a l'inici i final de cada tram de rampa i al punt mig de la rampa.
Detall 4
(QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

4.276,90 €

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones
resultants dels enderrocs
(MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS)

1.680,00 €

P- 36

KPAV1B01

PA
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P- 37

KPAV1B02

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a
instal.lacions existents que es mantenen
(QUATRE-CENTS VINT EUROS)

420,00 €

P- 38

KPAV1B03

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a
xarxa existent
(CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

528,88 €

P- 39

KPAV2A01

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones
resultants dels enderrocs
(MIL VUIT-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

1.898,40 €

P- 40

KPAV2A02

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a
instal.lacions existents que es mantenen
(QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

474,60 €

P- 41

KPAV2A03

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a
xarxa existent
(CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

597,63 €

P- 42

KPAV2B01

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones
resultants dels enderrocs
(DOS MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

2.083,20 €

P- 43

KPAV2B02

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a
instal.lacions existents que es mantenen
(CINC-CENTS VINT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

520,80 €

P- 44

KPAV2B03

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a
xarxa existent
(SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

655,81 €

P- 45

KPAV2CB1

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones
resultants dels enderrocs
(MIL VUIT EUROS)

1.008,00 €

P- 46

KPAV2CB2

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a
instal.lacions existents que es mantenen
(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS)

252,00 €

P- 47

KPAV2CB3

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a
xarxa existent
(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

317,33 €

P- 48

KPAVC301

PA

Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o consolidacions de zones
resultants dels enderrocs
(NOU-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

957,60 €

P- 49

KPAVC302

PA

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de terminals a
instal.lacions existents que es mantenen
(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

239,40 €

P- 50

KPAVC303

u

Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de sanejament que es mantenen a
xarxa existent
(TRES-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

301,46 €

P- 51

KPAVCA04

u

Transport i acopi dins del recinte de La Model de peces de pedra natural de gran format
(MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

1.056,72 €

P- 52

KPAVRP03

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 03
(MIL DISSET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

1.017,71 €

P- 53

KPAVRP1B

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 01.A
(MIL SET-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

1.709,76 €

PREU
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P- 54

KPAVRP2A

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2A
(MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.628,34 €

P- 55

KPAVRP2B

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2B
(MIL NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

1.994,72 €

P- 56

KPAVRP2C

u

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2C.B
(NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS)

977,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

P- 2

P- 3

P- 4

P- 5

P- 6

P- 7

CODI
E213VCA6

E2R2E2C1

E2R2EG1B

E2R2EG2A

E2R2EG2B

E2R2EGR3

E44250Z3

B0A5C000

UA
m3

pa

pa

pa

pa

pa

m

DESCRIPCIÓ
Enderroc de mur de maçoneria, de ceràmica, de bloc, formigó en masa,
formigó armat, etc, d'entre 50 i 80 cm de gruix i una alçària inferior a 6 m, amb
mitjans manuals i martell trencador muntat sobre retroexcavadora. Inclòs part
proporcional de tall vertical previ a l'enderroc de càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona
2.C.A
Altres conceptes
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona
1.B
Altres conceptes
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona
2.A
Altres conceptes
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona
2.B
Altres conceptes
Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions
segons REAL DECRETO 210/2018, amb mitjans manuals i mecànics, càrrega
manual i mecànica a contenidor o camió, transport i cànon d'abocador. Zona
3
Altres conceptes
Remat de la secció original del mur del camí de ronda a base de col·locar una
xapa metàl·lica de 8 mm de gruix doblada en forma de U, d'entre 5 i 5,5 m
d'alçada (alçada total igual a la del mur fins al carener del coronament
superior), amplada d'entre 0,5 i 0,75 m (igual a l'amplada del mur) i dos
laterals de 0,1 m per tota l'alçada del mur (fins a sota inici coronament). Cada
ala amb perforacions de diàmetre 10 mm avellanats, fets a taller i situats cada
50 cm.
Es presentarà la xapa i, a través d'ella, es faran les perforacions al mur amb
broca de 10 mm de diàmetre i 100 mm de llargària i es collarà amb tacs
mecànics galvanitzats tipus HUS3-H 10x10 Classe 1 de cap avellanat de
HILTI o equivalent. Les xapes en forma de U es col·locaran en peces de 1
metre de llargària, amb les perforacions fetes a 25 cm de cada extrem i amb
intereix de 50 cm. Es col·locarà i fixarà la peça inferior i es reblirà el seu
interior amb morter de ciment M-7,5 gris, un cop fet el rebliment es col·locarà
la següent peça i es soldaran a testa entre elles, així successivament fins a
col·locar la peça especial del coronament.
Les xapes es col·locaran amb dues capes d'esmalt antioxidant a base de
resines de nova generació, base aigua, de assecat ràpid, apte per al pintat
directe sobre superfícies metàl·liques ferroses sense necessitat de imprimació
prèvia, color a definir per la D.F. L'esmalt s'aplicarà tant a la cara interior com
a l'exterior.
Esmalt tipus ISALNOX ESMALTE ACQUA d'ISAVAL o equivalent.
Detall 2
Cargol autoroscant d'acer inoxidable

Pàg.:

1

PREU
49,46 €

49,46 €
2.778,86 €

2.778,86 €
4.718,91 €

4.718,91 €
5.328,10 €

5.328,10 €
5.801,40 €

5.801,40 €
2.666,40 €

2.666,40 €
160,57 €

4,05000 €
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B44Z50BA

UA

E61ZR045

E8940BJ0

P- 8

E4BCMA88

m2

B0A14200
B0B34234

P- 9

E618566N

m2

B0E244L6

P- 10

E61Z400H

kg

B0A14200

P- 11

E61ZR045

m3

B065910C

P- 12

EASA71LB
BASA71LB
E8940BJ0

u

DESCRIPCIÓ
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant
Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment
Detall 5 i 9
Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat
Altres conceptes
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Detall 9
Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm
6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Altres conceptes
Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, gris amb components hidrofugants,
categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8
de ciment pòrtland amb filler calcari. Inclòs parts proporcional d'ancoratge
amb rodons d'acer a base i laterals i pilastres d'unió entre dues parets
paral.leles
Detall 5 i 9
Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components
hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Altres conceptes
Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Detall 5 i 9
Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm
Altres conceptes
Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment
Detall 5 i 9
Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
120x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada i pintada
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de
120x210 cm, preu alt amb tanca antipànic
Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat
Altres conceptes

Pàg.:

2

PREU
78,00000 €
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P- 13

CODI
F6A16AB2

UA
m

8,16705 €

52,91326 €
17,44 €
3,95 €

B0715000
B6A16AB0

0,02196 €
2,73600 €
1,19 €
33,94 €

P- 14

FHM31H7A

u

13,91000 €
BHM31H7A

20,03 €

K222192A

1,22 €

K31585H1
0,00610 €
1,21 €

K31B4000

107,19 €
P- 15
68,55450 €

FRZ23C33

u

BRZ21C30

38,64 €

BRZ22510

520,51 €
344,00000 €

P- 16

FRZ51300

u

145,51147 €
BRZ51300
31,00 €

P- 17

H6AA2111

B1Z6211A

B1Z6AF0A

m

DESCRIPCIÓ
Suministre i col.locació, sobre mur de paret de bloc de formigó, de tanca tipus
VERJA MALLAZO d'ADO o equivalent amb mòduls de 1x2,77m de reixa de
malla construïda amb marcs de perfil PDS-26 de secció 40x44 per allotjar
malla 300x50x5 fabricada amb filferro dur gris segons norma UNE en 1016-2.
Pilars de tub secció rectangular 50x30, acoblats a bastidors mitjançant
casquets de tub 25x25. Pilars amb tap de plàstic color negre per a protecció
aigües. Tot acabat lacat color blanc RAL 9010 (tota la tanca serà similar a
l'existent al pati de l'Escola del xamfrà Entença/Rosselló).
Inclòs part proporcional de les corresponents portes grafiades als plànols i
formades per la mateixa tipologia de VERJA MALLAZO (portes de 2 m
d'alçària) amb pany i clau.
Detall 5
Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
Reixat d'acer d'1 m d'alçària format per panells de 2.75 x 1 m amb malla
emmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de
50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de tub
de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2.9 m als
extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i plastificat
Altres conceptes
Subministre, col.locació, muntatge i connexió de bàcul troncocònic de planxa
d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, de 5 m d'alçària amb base platina, porta i
posta a terra, segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó
armat (80x80x80 cm, armat amb rodons de 12mm de diàmtre i estreps de 8
mm cada 20 cm segons plànol de detall), com a suport provisional de les
instal.lacions aerees existents i que cal mantenir en servei. S'inclou
l'excavació del pou per a fonament amb mitjans manuals i mecànics i la
càrrega de terra amb mitjans manuals i mecànics a camió o contenidor.
Detall 7
Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 5 m amb base
platina, porta i posta a terra, segons norma UNE-EN 40-5
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió
Formigó per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2
Altres conceptes
Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de
secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat
de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú
Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de
diàmetre i 3 m de llargària
Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges
Altres conceptes
Fixació dins del clot de plantació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 48 i
79 cm, amb sistema de subjecció format per tres ancorategs metàl·lics,
cables, cingla i sistema tensor
Conjunt per a fixació de pa de terra d'arbre de perímetre entre 48 i 79 cm,
format per tres ancoratges metàl·lics, cables, cingla i sistema tensor
Altres conceptes
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos,
per a seguretat i salut
Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos, per a seguretat i salut

Pàg.:
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PREU
56,27 €

1,07440 €
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28,78 €
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K1641011

K1661310

K168Z001

K168Z002

K168Z003
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u

u

u

u

u

u

U

B211VC2C

P- 25

K211VC2A

U

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

4

PREU
Altres conceptes

2,16 €

Cala d'inspecció en armadura en pilar o biga de formigó amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre contenidor
Altres conceptes

3,18 €

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a
recollida de mostra
Altres conceptes
Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Cala en revestiment de guix per a inspecció de diferents capes i material de
base, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Cala en revestiment de morter per a inspecció de diferents capes i material de
base, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a
descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
Altres conceptes
Enderrocs cossos annexes zona 2C.B. Enderroc dels cossos annexes
segons documentació gràfica, d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8
m, una superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un volum aparent
d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i fonaments
existents i el reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per sota
del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de totes les instal.lacions
que li donen servei.
Enderrocs cossos annexes zona 2C. Enderroc dels cossos annexes segons
documentació gràfica, d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m,
una superfície en planta de 800 m2 aproximadament i un volum aparent
d'uns 3.700 m3. S'inclou l'enderroc dels paviments, soleres i fonaments
existents i el reblert amb terres d'aportació adequades fins a 10 cm per sota
del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de totes les
instal.lacions que li donen servei.
Altres conceptes
Enderrocs cossos annexes zona 2A. Enderroc dels cossos annexes segons
documentació gràfica, d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de 325 m2
aproximadament i un volum aparent d'uns 2.400 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de totes les instal.lacions
que li donen servei.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
B211VC2A

UA

3,18 €
2,12 €
2,12 €
P- 26

K211VC2B

4,24 €

U

4,24 €
12,73 €
12,73 €
B211VC2B

14,85 €
14,85 €
10,61 €
10,61 €
33.957,00 €
P- 27

K211VZ1B

U

32.340,00000 €
B211VCZ1

1.617,00 €
29.400,00 €
P- 28

K5451111

B0A62F90
B0CH8D30

u

DESCRIPCIÓ
Enderrocs cossos annexes zona 2A. Enderroc dels cossos annexes segons
documentació gràfica, d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de 325 m2
aproximadament i un volum aparent d'uns 2.400 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de totes les
instal.lacions que li donen servei.
Altres conceptes
Enderrocs cossos annexes zona 2B. Enderroc dels cossos annexes segons
documentació gràfica, d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de 530 m2
aproximadament i un volum aparent d'uns 2.000 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de totes les instal.lacions
que li donen servei.
Enderrocs cossos annexes zona 2B. Enderroc dels cossos annexes segons
documentació gràfica, d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de 530 m2
aproximadament i un volum aparent d'uns 2.000 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de totes les
instal.lacions que li donen servei.
Altres conceptes
Enderrocs cossos annexes zona 1.B. Enderroc dels cossos annexes segons
documentació gràfica, d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de 680 m2
aproximadament i un volum aparent d'uns 3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre
camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de totes les instal.lacions
que li donen servei.
Enderrocs cossos annexes zona 1. Enderroc dels cossos annexes segons
documentació gràfica, d'edificacions amb alçades promig d'entre 4 a 8 m i
torres de guaita de 10 m, una superfície en planta de 680 m2
aproximadament i un volum aparent d'uns 3.470 m3. S'inclou l'enderroc dels
paviments, soleres i fonaments existents i el reblert amb terres d'aportació
adequades fins a 10 cm per sota del paviment exterior.
Enderrocs amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor. Inclou la desconnexió prèvia de totes les
instal.lacions que li donen servei.
Altres conceptes
Marquesina a base de 4 peus drets de tub d'acer 80x80x6 soldats sobre 4
plaques d'acer de 200x200x6 que es collaran dins del reblert de formigó amb
4 potes de 10 mm de diàmetre. Al damunt dels peus drets es soldarà
l'estructura grafiada als detalls constructius formada per tubs de 80x80x6mm
que servirà de suport a la xapa de coberta (xapa grecada MT-32 d'acer
galvanitzat prelacat de 1,2 mm de gruix i color a definir per la D.F.) collada a
l'estructura amb reblons.
Tots els elements metàl·lics es pintaran amb esmalt antioxidant (veure
característiques al punt 2), color a definir per la D.F.
Detall 4
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella
Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats
entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm de 0.6 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2,
acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782

Pàg.:

5

PREU
28.000,00000 €

1.400,00 €
31.500,00 €

30.000,00000 €

1.500,00 €
31.878,00 €

30.360,00000 €

1.518,00 €
1.039,79 €

11,88000 €
26,62800 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
B44ZB056

UA

E8940BJ0

P- 29

P- 30

P- 31

K81136D2

K81136D8

K898DFM0

B89ZNE00

m2

m2

m2

Pàg.:

DESCRIPCIÓ
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar
amb cargols i galvanitzat
Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat
Altres conceptes
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de calç natural NHL (per
arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1) altament transpirable,
pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria GP-CSII-W1, tipus
MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent, armat amb malla de
fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Detall 4 i 9
Altres conceptes
Remat de les parets existents, un cop enderrocats els cossos i construccions
annexes, consistent en un sanejat de la paret eliminant totes les parts
malmeses i/o bufades així com tota mena de revestiment (i el seu material de
col·locació) que no sigui revoc. Un cop fet aquest sanejament i a les zones on
sigui necessari, es farà un parcejat d'arrebossat reglejat sobre parament
vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, acabat remolinat fi, amb morter de
calç natural NHL (per arrebossat/lliscat acord amb la norma UNE-EN 998.1)
altament transpirable, pre barrejat en sec amb additius tixotròpics. Categoria
GP-CSII-W1, tipus MORTER BIO MIX REVOC de BENSEC o equivalent,
armat amb malla de fibra de vidre (pas de malla 10x10 mm) de 100 grm/m2.
Inclòs la càrrega manual de runa sobre contenidor.
Detall 3
Altres conceptes
Pintat de parament vertical exterior de ciment, a més de 3,00 m d'alçària, amb
pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per a obtenir efecte
veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a
l'aigua de pluja i d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb aplicació de
DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent, barrejat
amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent), amb un rendiment de
5-10 m²/litre de producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb SILTOP
CONCENTRAT en proporció variable i dependent de l'efecte estètic a
aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència). Es
faran mostres prèvies fins a establir la correcta dilució, tot i que normalment
aquesta variarà entre un 25% i un 60%.
Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i imprimació/diluent
SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT d'ISAVAL o equivalents.
Detall 4 i 9
Pintura mineral a base de silicat potàssic preparada per a obtenir efecte
veladura, permeabilitat al vapor d'aigua l'aire alta Classe 1, impermeable a
l'aigua de pluja i d'alta resistència a la intempèrie.
Inclòs part proporcinal de preparació de la superfície a pintar amb aplicació
de DILUYENTE SILTOP PROFESIONAL CONCENTRADO o equivalent,
barrejat amb aigua (quatre parts d'aigua per una de diluent), amb un
rendiment de 5-10 m²/litre de producte pur.
Dues mans de SILVEL VELADURA AL SILICARO diluides amb SILTOP
CONCENTRAT en proporció variable i dependent de l'efecte estètic a
aconseguir (a major dilució menor gruix de capa final i més transparència).
Es faran mostres prèvies fins a establir la correcta dilució, tot i que
normalment aquesta variarà entre un 25% i un 60%.

6

PREU
435,00000 €

NÚMERO
P- 32

CODI
K922101F

UA
m3

B0111000
B0321000

211,65304 €

DESCRIPCIÓ
Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
Aigua
Sauló sense garbellar
Altres conceptes

Pàg.:

7

PREU
27,36 €
0,08150 €
19,12450 €
8,15 €

354,63 €
P- 33

K93617B0

22,39 €

m2

B065910C

22,39 €

P- 34

K9E1321G

m2

19,63 €
B0111000
B0310500
B0512401
B9E13200

P- 35

K9G117B1

19,63 €
14,04 €

12,00000 €

B0F8A540
E4447125

E4BCMA88
E8940BJ0
EB121NAM

Pintura tipus SILVEL VELADURA AL SILICATO d'ISAVAL i
imprimació/diluent SILTOP PROFESIONAL CONCENTRAT d'ISAVAL o
equivalents.
Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

K222192A
2,04 €

u

Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió
Detall 9
Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Altres conceptes
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i
beurada de ciment pòrtland
Detall 9
Aigua
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt
Altres conceptes
Formació de rampa d'accés des de la cota del paviment exterior (-0,82) i fins a
la cota interior de la 4a galeria (0,00), de 2,00 m d'amplària i dues tramades
d'uns 5,12 m de llargària i un pendent del 8%, amb replà intermedi i superior
de 2,00x2,00 m. La rampa estarà formada per un fonament corregut de 40x40
cm de formigó H-25 sobre 10 cm de formigó de neteja, armat amb 4 rodons
de 12 mm de diàmetre i estreps del diàmetre 8 cada 20 cm. D'aquest
fonament naixeren les armadures (1 diàmetre 10 a cada forat amb pota
inferior de 20 cm) de les parets de bloc de formigó de color gris de 40x20x20
cm. Els blocs es massissaran amb formigó H-25 i es revocaran i pintaran
(veure característiques del revoc i la pintura/veladura als punts anteriors 1 i 3).
Al damunt de les parets es coronarà amb una IPN-120 correguda a la que s'hi
encastaran i soldaran les IPN-80 col·locades en sentit perpendicular a la
rampa i amb un intereix de 76 cm. Entre les IPN-80 es disposaran peces
d'encadellat ceràmic de 80x25x4 cm que serviran com a encofrat perdut d'una
capa de compressió de formigó H-25 de 8 cm de gruix armada amb mallatzo
15x15 de diàmetre 6. L'acabat superficial del formigó serà escombrat per a
garantir una Classe 3 de lliscabilitat. Al damunt de la IPN-120 s'hi soldarà una
barana metàl·lica d'acer per a pintar, de 90 cm d'alçària total, amb sòcol de
xapa d'acer de 1,5mm de gruix i 10 cm d'alçària, travesser intermedi i
passamà superior de tub d'acer rodó de 40 mm de diàmetre i muntants
verticals de tub d'acer quadrat de 40x40x4 disposats a l'inici i final de cada
tram de rampa i al punt mig de la rampa.
Detall 4
Supermaó de 1000x250x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1
Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular
i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura
Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080
Detall 9
Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 15 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la
compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell
trencador i càrrega mecànica sobre camió

18,48 €

10,08731 €
8,39 €
36,55 €

0,00163 €
0,74893 €
0,32023 €
6,55200 €
28,93 €
4.276,90 €

50,96000 €
869,59330 €

105,37128 €

529,13260 €
1.015,57540 €

352,50189 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI
K31585H1

UA

K31B4000
K93617B0

P- 36

P- 37

P- 38

P- 39

P- 40

P- 41

P- 42

P- 43

P- 44

P- 45

P- 46

P- 47

KPAV1B01

KPAV1B02

KPAV1B03

KPAV2A01

KPAV2A02

KPAV2A03

KPAV2B01

KPAV2B02

KPAV2B03

KPAV2CB1

KPAV2CB2

KPAV2CB3

PA

PA

u

PA

PA

u

PA

PA

u

PA

PA

u

DESCRIPCIÓ
Formigó per a rases i pous de fonaments, HRA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD
de límit elàstic >= 500 N/mm2
Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió
Detall 9
Altres conceptes
Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o
consolidacions de zones resultants dels enderrocs
Sense descomposició
Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de
terminals a instal.lacions existents que es mantenen
Sense descomposició
Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de
sanejament que es mantenen a xarxa existent
Altres conceptes
Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o
consolidacions de zones resultants dels enderrocs
Sense descomposició
Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de
terminals a instal.lacions existents que es mantenen
Sense descomposició
Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de
sanejament que es mantenen a xarxa existent
Altres conceptes
Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o
consolidacions de zones resultants dels enderrocs
Sense descomposició
Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de
terminals a instal.lacions existents que es mantenen
Sense descomposició
Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de
sanejament que es mantenen a xarxa existent
Altres conceptes
Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o
consolidacions de zones resultants dels enderrocs
Sense descomposició
Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de
terminals a instal.lacions existents que es mantenen
Sense descomposició
Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de
sanejament que es mantenen a xarxa existent
Altres conceptes

Pàg.:

8

PREU
503,30904 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 48

CODI
KPAVC301

UA
PA

55,57680 €

DESCRIPCIÓ
Partida alzada a justificar d'adaptació de solucions constructives i/o
consolidacions de zones resultants dels enderrocs
Sense descomposició

Pàg.:

9

PREU
957,60 €
957,60 €

492,80672 €
P- 49

KPAVC302

PA

302,07 €
1.680,00 €

P- 50

KPAVC303

u

1.680,00 €
420,00 €

P- 51

KPAVCA04

u

420,00 €
528,88 €

P- 52

KPAVRP03

u

528,88 €
1.898,40 €
1.898,40 €

P- 53

P- 54

KPAVRP1B

KPAVRP2A

u

u

474,60 €
474,60 €

P- 55

KPAVRP2B

u

Partida alzada a justificar de col.locació de borns, caixes, taps i tota mena de
terminals a instal.lacions existents que es mantenen
Sense descomposició
Connexió de desguasos, boneres, baixants i tota mena de xarxa de
sanejament que es mantenen a xarxa existent
Altres conceptes
Transport i acopi dins del recinte de La Model de peces de pedra natural de
gran format
Altres conceptes

239,40 €
239,40 €
301,46 €
301,46 €
1.056,72 €
1.056,72 €

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 03
Altres conceptes

1.017,71 €

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 01.A
Altres conceptes

1.709,76 €

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2A
Altres conceptes

1.628,34 €

1.017,71 €

1.709,76 €

1.628,34 €

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2B
Altres conceptes

1.994,72 €

Redacció del projecte del procés desconstructiu de la Zona 2C.B
Altres conceptes

977,00 €

1.994,72 €

597,63 €
P- 56
597,63 €
2.083,20 €
2.083,20 €
520,80 €
520,80 €
655,81 €
655,81 €
1.008,00 €
1.008,00 €
252,00 €
252,00 €
317,33 €
317,33 €

KPAVRP2C

u

977,00 €

ANNEX. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
____________________________________________________________________________________________
5690 – Projecte Bàsic i d’Execució de les obres d’enderrocs a l’antiga presó Model
al carrer Entença 155 del districte de l’Eixample de Barcelona. V2

4.
4.1.

1.1.

Autor/s del projecte
Autor del projecte
Titulació/ns
Colꞏlegiat núm.
Despatx professional
Població

MEMÒRIA ESS
1.

DADES DEL PROJECTE

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Identificació de les obres
L’objectiu de les obres és l’enderroc i retirada de diferents elements de l’antiga presó de la Model,
situada al carrer Entença, número 155 de Barcelona.

4.2.

Zona 0: Retirada de tanques, concertines, xarxes, panells, altres elements metàlꞏlics subjectats al mur i
enderroc de torres de vigilància.
Zona 1: Enderroc de mur exterior, mur interior i cossos annexos de la cantonada del carrer Nicaragua
amb el carrer Rosselló. 1A i 1B

4.3.

:
:
:
:
:

Josep Codinas i Garcia
Arquitecte Tècnic
7434
Bailèn 7, 2n 2a
08010 Barcelona

Tipologia de l'obra
Retirada de tanques, concertines, xarxes, panells i altres elements metàlꞏlics subjectats al mur. Enderroc
de les torres de guaita, murs exteriors, murs interiors i cossos annexos de l’antiga presó de la Model.

Zona 2a: Enderroc de mur exterior i cossos annexos de la cantonada del carrer Entença amb el carrer
Provença.
Zona 2b: Enderroc de mur exterior, mur interior i cossos annexos de la cantonada del carrer Nicaragua
amb el carrer Provença.

Josep Codinas i Garcia
Arquitecte Tècnic
7434
Bailèn 7, 2n 2a
08010 Barcelona

Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte
Coordinador de S & S
designat pel promotor
Titulació/ns
Colꞏlegiat núm.
Despatx professional
Població

Aquestes obres es dividiran en diferents zones d’actuació:

:
:
:
:
:

4.4.

Situació
Carrer Entença núm. 155 de Barcelona
(districte Eixample Esquerra)
Parcelꞏla cadastral: 8517401DF2881H0001XY

Zona 2c: Enderroc de teatre, gimnàs i escola. 2CA i 2CB
Zona 3: Enderroc de part del mur interior del carrer Rosselló.
1.2.

Objecte
L’objecte del present Estudi de Seguretat i Salut és l’obra d’ENDERROCS A L’ANTIGA PRESÓ DE LA
MODEL SITUADA AL CARRER ENTENÇA NÚM. 155 DE BARCELONA.

2.

PROMOTOR - PROPIETARI
BIM/SA,
Adreça
Telèfon

3.

Barcelona d’Infraestructures Municipals
Carrer Bolívia, 105, 3a i 4a planta, 08018 Barcelona
933 034170

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.
Titulació/ns
Colꞏlegiat núm.
Despatx professional
Població

:
:
:
:
:

Josep Codinas i Garcia
Arquitecte Tècnic
7434
Bailèn 7, 2n 2a
08010 Barcelona

4.5.

Subministrament i Serveis
L'edifici ja disposa de totes les instalꞏlacions necessàries
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4.12.

4.6.

Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
Carrer de Villarroel, 170
08036 – Barcelona
Tel.: 932 27 54 00
URGÈNCIES 112

4.7.

Pressupost d'execució material del projecte
L’estimació econòmica de l’actuació del projecte és de SIS-CENTS CINQUANTA-SIS MIL CENT
NORANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS ( 656.190,76 € ), PEM.

4.8.

Maquinària prevista per a executar l'obra
Compressor amb martells pneumàtics
Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW
Retroexcavadora
Camió per a transport de 7 t
Camió grua
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic
Grua autopropulsada de 80 t
Formigonera de 165 l
Subministrament i recollida de residus inerts o no especials amb contenidor metàlꞏlic de 5 m3 de capacitat
Subministrament i recollida de residus inerts o no especials amb contenidor metàlꞏlic de 9 m3 de capacitat
Martell trencador manual
Màquina taladradora
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic
Motoserra
Martell pneumàtic.
Mola angular equipada amb disc de tall de diamant.

Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 11 mesos.

4.9.

Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució en les diferents zones d’actuació és:
Zona 0:
Zona 1:
Zona 2a:
Zona 2b:
Zona 2c:
Zona 3:

4.10.

12 persones
16 persones (1a i 1b)
12 persones
16 persones
10 persones (2ca i 2cb)
8 persones

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Oficial 1ª electricista
Oficial 1ª lampista
Oficial 1ª paleta
Oficial 1a soldador
Oficial 1a pintor
Oficial 1a manyà
Ajudant electricista
Ajudant lampista
Ajudant pintor
Peó
Manobre
Manobre especialista

4.11.

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
No es contempla en tractar-se d’un a obra d’enderrocs.
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5.
5.1.



INSTALꞏLACIONS PROVISIONALS



Instalꞏlació elèctrica provisional d'obra



Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut,
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal
d’una obra.
La instalꞏlació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure
nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del
projectista i comprovació de l’instalꞏlador.
Les mesures generals de seguretat en la instalꞏlació elèctrica són les següents:















Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de
ser de doble aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.



Els Contractistes procediran a muntar la instalꞏlació elèctrica de subministrament
provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el
projecte d’un instalꞏlador autoritzat.



Quadres secundaris

Connexions de corrent



Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la
connexió d’equips de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
ꞏ Connexió de 24 v
:
Violeta.
ꞏ Connexió de 220 v
:
Blau.
ꞏ Connexió de 380 v
:
Vermell
No s’empraran connexions tipus “lladre”.






Maquinària elèctrica

Connexió de servei





És existent a l’edifici i per tant està en servei i no caldrà demanar-la de nou.
Quadre General

Disposarà de connexió a terra.
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres
aparells d’elevació fixos.
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla
normalitzada.



Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals
automàtics, etc.).
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran
tots els conductors, inclòs el neutre).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres,
tot seguit després de realitzats els fonaments.
Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D.
485/97).



Enllumenat provisional





El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més
pròxim a la virolla.
Els punts de llum a les zones de pas s’instalꞏlaran als sostres per tal de garantirne la inaccessibilitat a les persones.




Enllumenat portàtil




Conductors
Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per
la seva impressió sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs” d’endolls, mai amb
regletes de connexió, retorciments i embetats.

5.2.

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de
contactes indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentació.

Instalꞏlació d'aigua provisional d'obra
Hi ha aigua a l’actualitat pel que s’aprofitarà i es farà la canalització provisional per
l'interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes
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Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.
5.3.

La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de
la conducta a seguir en aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se
els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a
un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat
contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible, muntatge d’instalꞏlacions energètiques) i en
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal colꞏlocar extintors, la
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans
quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls,
han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que
proporcionin aigua abundant.




Instalꞏlació de sanejament
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les
instalꞏlacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.

5.4.

Altres instalꞏlacions. Prevenció i protecció contra incendis



Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els
mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents

La instalꞏlació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb
risc d’incendis o explosions.

Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre
Emmagatzematge de Productes Químics.

S’instalꞏlaran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

Es colꞏlocaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de
l’equip de soldadura oxiacetilènica.

L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9,
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i
les condicions particulars de gasos inflamables.

Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació,
etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions
elèctriques.

La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà
de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament
els voltants de les màquines.

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que
caldrà tenir a mà, terra o sorra.



Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:

Els extintors manuals es colꞏlocaran, senyalitzats, sobre suports fixats a
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com
a màxim a 1,70 m del sòl.

En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer horitzontalment, des
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més
pròxim, no excedirà de 25 m.

En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer horitzontalment, des
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més
pròxim, no excedirà de 15 m.

Els extintors mòbils hauran de colꞏlocar-se en aquells punts on s’estimi que
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a
les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà
convenientment la seva ubicació.
6.

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instalꞏlacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instalꞏlacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instalꞏlacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:
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6.1.







Serveis higiènics


Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.


El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera
immediata el material utilitzat o caducat.

Cabines d’evacuació

S’ha d’instalꞏlar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a
mínim, per a cada 25 persones.

7.



7.1.

Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5
m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.
6.2.

7.2.

7.3.

Menjador

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i ilꞏluminades
adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma
més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb
mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i
responsabilitats durant les maniobres.

No se supera els 50 treballadors durant més de 3 mesos, pel que no caldrà.
Local d'assistència a accidentats
No se supera els 50 treballadors durant més d’un mes pel que no caldrà.
Atès que es tindrà una contractació inferior a 25 persones, podrà ser suficient disposar
d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei
31/95.
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:
desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils,
cotó hidròfil,
benes,

Zones d'apilament. Magatzems

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels
treballs.

Local de descans






Tallers

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors
“mínims-màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per
a dipositar les escombraries.

6.5.

Centrals i plantes

Segons la envergadura de l’obra, no existirà aquesta àrea auxiliar.

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2
per treballador que mengi a l’obra.

6.4.

ÀREES AUXILIARS

Segons la envergadura de l’obra, no existirà aquesta àrea auxiliar.

Vestuaris
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

6.3.

esparadrap,
apòsits adhesius,
estisores,
pinces,
guants d’un sol ús.

8.

TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador
dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de
residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés,
que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o
l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instalꞏlacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï
el lloc on portarà els seus residus de construcció.
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Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els
costos que això comporti.

c.
d.

Durant les diferents fases de desballestament i d’enderrocs, la runa generada durant la
jornada laboral es mantindrà dins de l’àmbit d’actuació de l’obra, convenientment
senyalitzada i acopiada de manera que mai es superin els 200kg/m2.
Al final de cada jornada es pujarà la runa acumulada a través del muntacàrergues
existent al vestíbul 1 (tal i com indiquen els plànols ESS05 i ESS06 de l’Estudi de
Seguretat i Salut). Es protegirà amb fulloles de fusta tant el paviment com les parets de
la cabina del muntacàrregues per a evitar ratllades. L’horari d’ús del muntacàrregues
serà pactat prèviament amb l’hospital.
La runa s’abocarà als contenidors específics situats a la vorera del carrer.
Un cop finalitzada l’operació es netejarà tota la zona de recorregut que està fóra de
l’àmbit de les obres.
La situació de l’obra determina que el circuït d’entrada de materials i sortida de runa
només pugui ser factible segons ho indicat als plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut
9.

9.2.

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del
primer lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:


TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants
dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o
manipulació.

9.1.

e.
f.
g.
h.
i.

Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic
de les substàncies presents.
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o
preparat perillós.
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
El número CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

Explosius

No n’hi haurà


Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència
de comburents i la prohibició de fumar.

Manipulació

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles
vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

Amiant.

Plom. Crom, Mercuri, Níquel.

Sílice.

Vinil.

Urea formol.

Ciment.

Soroll.

Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

Baixos nivells d’oxigen respirable.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona
d’apilament.

Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants,
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i
com a mínim amb el text en idioma espanyol.



Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat
de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.


Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
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En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
emmagatzemades o ambients perillosos, la ilꞏluminació elèctrica serà antideflagrant.
10. UNITATS CONSTRUCTIVES
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

El conjunt d’actuacions previstes en aquest projecte van encaminades a:
-

Retirada i enderroc d’alguns dels elements característics d’una presó.
Obertura i adequació de nous accessos a l’edificació.
Enderroc d’alguns dels cossos annexos de l’edificació.

Les intensitats mínimes d’ilꞏluminació artificial, segons els distints treballs relacionats
amb la construcció, seran els següents:
25-50 lux

Les actuacions a dur a terme són les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retirar tanques, concertines, xarxes, panells i altres elements metàlꞏlics subjectats al
mur.
Enderrocar torres de guaita.
Sanejar remat coronament murs.
Remat de tall de paret amb xapa metàlꞏlica pintada.
Remat de parament de paret arrebossat i pintat.
Realitzar rampes accessibles amb baranes.
Construcció de paret de bloc de 20cm de gruix i de 1m d’alçada més reixa de 1m
d’alçada.
Instalꞏlació de tanques provisionals d’obra tipus Rivisa amb peus de formigó.
Instalꞏlació portes de reixa de 2m d’alçada.
Instalꞏlació de bàculs provisionals per instalꞏlacions aèries existents.
Estesa de sauló compactat.
Protecció de palmeres amb tanca d’obra tipus Rivisa amb peus de formigó i subjecció
amb angles metàlꞏlics i vents.

11. CONDICIONS DE L’ENTORN
L’edificació de la Model està buida d’ocupants, i per accedir-hi s’ha d’entrar per la
cantonada del carrer Rosselló amb el carrer Nicaragua.
12. MEDIAMBIENT LABORAL
12.1.

Agents atmosfèrics
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i
quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

12.2.

:

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de
l’ús ocasional - habitual.
100 lux
: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel,
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats
hidràulics. Baixes exigències visuals.
100 lux
: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigències visuals.
200 lux
: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.
300 lux
: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs
d’oficina en general.
500 lux
: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències
visuals.
1000 lux
: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.
Exigències visuals molt altes.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc,
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció
individual, formatives i informatives.

Ilꞏluminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural,
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions
respecte a la utilització d’ilꞏluminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs
nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
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12.3.





Soroll
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la
construcció:
Compressor
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (en recinte angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dumpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora d’orugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

....................
....................

82-94 dB
82 dB

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

72 dB
60 dB
103 dB
94 dB
60-75 dB
80 dB
95 dB
90 dB
110 dB
105 dB
100 dB
95-100 dB
84-90 dB
150 dB
105 dB
105 dB

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva
concentració i el temps d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2)
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis.
El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de
Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice
en suspensió, el que ve donat per la fórmula:
10
C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient,
les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses
amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre
d’eficàcia:

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els
següents:
















1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc,
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció
individual, formatives i informatives
12.4.

Pols
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents
afeccions:







Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis

Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàlꞏliques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:
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12.6.
ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació localitzada en carros perforadors o
injecció d’aigua
Filtres
en
sitges
o
instalꞏlacions
confinades
Equips semiautònoms de respiració
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
de tall
Aspiració localitzada

Raig de sorra o granalla
Tall o polit de materials
ceràmics o lítics
Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica
Circulació de vehicles
Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes Aspiració localitzada
asfàltiques

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm,
aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part,
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV),
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud
d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en
aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja,
visible i ultraviolada.
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.
12.5.

Radiacions no ionitzants

Ordre i neteja
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment
pel que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de
matèria. Ilꞏluminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de
suport provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

Radiacions infraroges
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristalꞏlí i no
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la
malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la ilꞏluminació del recinte, de
manera que s’eviti la dilatació de la pupilꞏla de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les
radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos
capilꞏlars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els
10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts
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propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres
regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèlꞏlula fotosensible),
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa
des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.
Làser

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses.
La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health
Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà
de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments
o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució,
per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els
usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa
dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència
adequades al cas. La limitació d’accés a la instalꞏlació, la distància de l’usuari respecte a
la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en
compte.
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada,
emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui
possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de
mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat.
Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV
no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran
protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans,
utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a
un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis
(o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la
radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de
radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers
d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden
suposar un risc per a la còrnia i el cristalꞏlí. D’una manera general, la pell és menys
sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències,
poden ocasionar cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i
quatre classes següents:
j)

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y
II.
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400
nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada
incloent la resposta de centelles.

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com
es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe
II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar
perillós, però no respecte a la reflexió difusa.
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn
de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de
emissió, etc.
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs
làser:
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa
del raig.
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b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5
mW y 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió
especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions
difuses, que pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte
els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a
l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal,
àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a
la pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball
segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i
equip que la genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser
registrada i comunicada al departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han
de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser
en ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent
que previngui la reflexió especular.
- Operació:
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran
dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys
dos persones estaran sempre presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip
de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que
previnguin el risc de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la
corresponent al pit de l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com
a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó
que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la
direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la
protecció ocular.

- Àrea de treball:
a) L’equip làser s’instalꞏlarà en una àrea o recinte degudament controlats. La
ilꞏluminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupilꞏla
de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant,
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol
gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d) S’han de colꞏlocar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada
als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció,
haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al
làser ha de disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora
de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR,
ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres
físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de
materials inflamables o explosius.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en
l’origen, organitzatives, de prevenció colꞏlectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i
nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paralꞏlel al sòl, l’àrea de
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres
de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.
12.7.

Radiacions ionitzants
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest
tipus de radiació, com són:

- Equip:
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte
la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que
genera l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el
laboratori.






Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i
edificis.
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques,
sediments, moviment de granels, etcètera.
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Serà obligació del contractista amb la colꞏlaboració del seu servei de
prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades
operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre
d’un entorn o en proximitat de determinades instalꞏlacions, com poden ser:













Les instalꞏlacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els
aeroports; detecció de cartes bomba.
Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant
radiacions ionizants.
Les instalꞏlacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs
X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70
Kilovolts.
Les instalꞏlacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques
"in vivo".
Les instalꞏlacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
Les instalꞏlacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
Les instalꞏlacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de
fonts o equips generadors de radiacions ionitzants.
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i
fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres
isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32.
Ilꞏluminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi
rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els
materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el
plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit,
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del
material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden
consistir en una pelꞏlícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de
la roba de treball, tenint especial cura en no colꞏlocar els dosímetres sobre cap objecte
que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàlꞏlics).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.
13. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu,
s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del
conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es
realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:




Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instalꞏlació,
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció
Radiològica contractada a l’efecte.




La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del
tipus dels teixits irradiats.



Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per
exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva
accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.




Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el
primer i més accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Colꞏlocar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi
en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o
desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i
embuatada en empenya i turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé
sobre l’espatlla.
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de
cada tipus de material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà colꞏlocar-se entre la
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca,
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es
garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball.
b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté




Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.
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i)

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de
gravetat de la càrrega.
j)
Es colꞏlocarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem
davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar
arestes afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un
material per a colꞏlocar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a
condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:





Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:





Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manipulació de materials

14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb
ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida
del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols,
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials,
si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de
manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per
l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.2on.3er.4art.5è.6è.7è.8è.-

Apropar-se el més possible a la càrrega.
Assentar els peus fermament.
Ajupir-se doblegant els genolls.
Mantenir l’esquena dreta.
Subjectar l’objecte fermament.
L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els
següents criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial,
Seguretat positiva o Sistema de Protecció Colꞏlectiva, que originàriament ve integrat, de
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els
treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a
la seva àrea d’influència, anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva
adequada elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a
continuació:
Codi
UA Descripció
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per
a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres
treballs en alçada
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de
caigudes a diferent nivell
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat
integrat
15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Colꞏlectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
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anulꞏlant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix
la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a
assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb
un Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests
Sistemes instalꞏlats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als
instalꞏladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció
Colꞏlectiva.

17. RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els
següents casos:
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada
contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb
riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin
perillosos o amb riscos especials.
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball
i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions
de treball detectades.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat
inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència
d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors
sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel
beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre
els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció,
de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n
produeixi, raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la
data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de
recurs preventiu:
•

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓMESURES

•
•
•
•

Retirar tanques, concertines, xarxes, panells i altres elements metàlꞏlics subjectats al
mur.
Enderrocar torres de guaita.
Sanejar remat coronament murs.
Remat de tall de paret amb xapa metàlꞏlica pintada.
Remat de parament de paret arrebossat i pintat.
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•
•
•
•
•
•
•

Realitzar rampes accessibles amb baranes.
Construcció de paret de bloc de 20cm de gruix i de 1m d’alçada més reixa de 1m
d’alçada.
Instalꞏlació de tanques provisionals d’obra tipus Rivisa amb peus de formigó.
Instalꞏlació portes de reixa de 2m d’alçada.
Instalꞏlació de bàculs provisionals per instalꞏlacions aèries existents.
Estesa de sauló compactat.
Protecció de palmeres amb tanca d’obra tipus Rivisa amb peus de formigó i subjecció
amb angles met

11.Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els
llocs adequats i tenir la resistència suficient.
12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
13.El color utilitzat per a la ilꞏluminació artificial no podrà alterar o influir en la
percepció de les senyals o panells de senyalització.
14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15.Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització
d’advertència.

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el
Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen
regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la
possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa
es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest
tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben colꞏlocada, fa que l’individu adopti
conductes segures. No és suficient amb colꞏlocar un plafó a les entrades de les obres, si
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al
colꞏlocar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol
tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos,
prohibicions o obligacions.
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o
instalꞏlacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures
tècniques i organitzatives de protecció colꞏlectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte
els riscos que no s’hagin pogut eliminar.
19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
Es preveu l'accés a l'obra des de la cantonada del carrer Rosselló amb el carrer
Nicaragua.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és
cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la
Instrucció Municipal sobre la instalꞏlació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat
que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà
amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els
àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les
fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de
la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers
o a l’Autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es colꞏlocarà
el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies
d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que
correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es colꞏlocarà la senyalització
corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE
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SEGURETAT aprovat.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per
a pas de vianants no serà inferior aproximadament a un terç (1/3) de l’amplada de la
vorera existent, garantint sempre un pas lliure mínim de 1,5 m.

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements
de protecció implantats.

 Situació de casetes i contenidors.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
19.1.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Normes de Policia





Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la colꞏlaboració del seu servei
de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils,
retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones
autoritzades.




Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instalꞏlacions d’ús
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos





Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra



El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per
garantir l’accés controlat a les instalꞏlacions que suposin risc personal i/o comú per a
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres
instalꞏlacions d’ús comú o particular.
19.2.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a
pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de
circulació.
Si no hi ha prou espai a la vorera, es colꞏlocaran a la zona d’aparcament de la
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim
un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.
Es protegirà el pas de vianants i es colꞏlocarà la senyalització corresponent.

Control d’accessos

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.
19.3.

Àmbit d'ocupació de la via pública

Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic


 Ocupació del tancament de l’obra

Canvis de la Zona Ocupada

Tanques
Situació

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra
o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques

Es formaran amb xapa metàlꞏlica opaca o a base
de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica
arrebossada i pintada.

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
En l’obra tindrem dos àmbits d’ocupació diferenciats, un per la zona 0 i un altre per les
restants zones d’actuació.
En l’àmbit d’ocupació de la zona 0 degut a la utilització d’una grua mòbil de gran tonatge
el tancament de l’obra ocuparà part de la calçada. Això implicarà el desviament tant dels
vianants com del trànsit rodat. En els carrer Rosselló i Provença s’haurà d’eliminar la
zona d’aparcament i reutilitzar-la per al trànsit de vehicles. En el carrer Nicaragua el
tancament de l’obra ocuparà el carril bus-taxi i en els tres carrers els vianants s’hauran
de desviar per l’altre vorera.
En l’àmbit d’ocupació de la resta de zones, els tancaments de l’obra no ocuparan la
calçada i seguiran les següents condicions:

Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau,
el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en
totes les obres que facin.
Les tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions momentànies
de trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
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amb cinta de PVC, malla electrosoldada de
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè
(habitualment de color taronja), o elements
tradicionals de delimitacions provisionals de zones
de risc.



Complements

Totes les tanques tindran balisament lluminós i
elements reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la
tanca, eliminant grafittis, publicitat ilꞏlegal i
qualsevol altre element que deteriori el seu estat
original.

Accés a l’obra
Portes

tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:


S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia
Urbana.
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàlꞏliques de 200 x 100 cm,
delimitant el camí pels dos costats i es colꞏlocarà la senyalització que
correspongui.
La separació entre les tanques metàlꞏliques i l’àmbit d’operacions o el vehicle,
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al
Coordinador de Seguretat de l’obra.
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques
metàlꞏliques es netejarà el paviment.
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments
sobre la calçada.





Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de
l’obra.



No s’admet com a solució permanent d’accés la
retirada parcial del tancament.

19.4.

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Operacions que afecten l'àmbit públic


Descàrrega

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de
l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a
fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i
transport de material es colꞏlocaran sempre per
l’interior del recinte de l’obra.

Apilament.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en
l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un
termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges
o en contenidors homologats.

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de
dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant
els vianants a fi d’evitar accidents.

Aparcament

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no
podran estacionar-se vehicles ni maquinària de
l’obra, excepte a la reserva de càrrega i
descàrrega de l’obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calçada.

Camions en espera

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del
tancament de l’obra per acollir els camions en
espera, caldrà preveure i habilitar un espai
adequat a aquest fi fora de l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta
necessitat, d’acord amb la programació dels
treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i
transport interior de l’obra.



Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais
adequats, les terres es carregaran directament sobre
camions per a la seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a colꞏlocar els contenidors en
l’àmbit del tancament de l’obra, es colꞏlocaran sobre
la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant
un pas per als vianants d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del
contenidor.

Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la
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Es netejarà diàriament la zona afectada i després de

retirat el contenidor.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser
retirats.
Evacuació



Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran
de portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic
opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu
transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix
es farà en els transports dels contenidors.

19.6.

Residus que afecten a l'àmbit públic
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la colꞏlaboració del seu
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

19.7.

Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic
En l’àmbit d’ocupació de la zona 0 s’haurà de desviar tant dels vianants com del trànsit
rodat. En els carrer Rosselló i Provença la circulació es realitzarà per l’actual zona
d’aparcament. En el carrer Nicaragua el carril bus-taxi no és podrà utilitzar per circular i
en els tres carrers els vianants s’hauran de desviar per l’altre vorera.

Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic


Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a
la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en
altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
19.5.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions
productores de pols o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).



Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres
8.3-

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària
a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga” de 2 x 1 m, com a
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada
parella de rodes.

Està prohibida la colꞏlocació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.







Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.



Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:



En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m).
Elements de protecció

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran
de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Pas vianants

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat,
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari
específic.


Pols

Tots els passos de vianants que s’hagin
d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb
tanques o baranes resistents, ancorades o
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un
metre (1 m) amb travesser intermedi i
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la
base.
L’alçada
de
la
passarelꞏla
no
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes
seran preferentment continus. Si són calats, les

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
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Forats i rases



separacions mínimes no podran ser superiors a
quinze centímetres (015 m).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la colꞏlocació d’elements de defensa TD –
2.

Si els vianants han de passar per sobre els
forats o les rases, es colꞏlocaran xapes
metàlꞏliques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.



Si els forats o les rases han de ser evitats, les
baranes o tanques de protecció del pas es
colꞏlocaran a 45º en el sentit de la marxa.

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es colꞏlocarà un entarimat
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana
fixa de protecció.

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).



Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament ilꞏluminats encara que hi
hagi enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment ilꞏluminats al llarg de tot el
tram (intensitat mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

Paviments provisionals

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris
provisionals compliran les següents condicions mínimes:



Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un
cercle d’1,5 m de diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un
pendent màxim del 12%.






La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàlꞏliques de
200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.


Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
colꞏlocant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de
senyalització.

Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament
de l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per
salvar l’obstacle de les obres.
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans
de les obres.
Es colꞏlocaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o
enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).



Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.


Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament
implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.
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19.8.

Ocasionalment es podrà instalꞏlar en el perímetre de la façana una marquesina en
voladís de material resistent.
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra,
amb protecció a base de reixes metàlꞏliques de separació d’àrees i es colꞏlocaran
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de
perill.
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència
de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de
Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció.

Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública


Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la
via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament,
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta
obra són:

Incendi, explosió i/o deflagració.

Inundació.

Colꞏlapse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.


Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior
o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al
seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior”, cobrin les següents mesures
mínimes:
1.Ordre i neteja general.
2.Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.Punts de trobada.
6.Assistència Primers Auxilis.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis
corresponents per tal de coordinar les operacions.
20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
20.1.

Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones
o objectes annexos que en depenguin són els següents:

Caiguda al mateix nivell.

Atropellaments.

Colꞏlisions amb obstacles a la vorera.

Caiguda d'objectes.

20.2.

Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones
que transiten pels voltants de l'obra:
16. Muntatge de tanca metàlꞏlica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada,
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs,
s’instalꞏlarà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat.

22. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6
RD.1627/97
23. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
E01
E01.E03

ENDERROCS
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS,
REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES
CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS ENDERROC
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P G
2 3

A
4

TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES
5
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC
13
SOBREESFORÇOS
Situació: EN L'ÚS D'EINES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

1

2

2

3

4

2

2

3

2

3

4

3

1

3

I0000003
I0000004
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000019
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040

Formació
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Rotació dels llocs de treball
Reg de les zones de treball
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

10 /13
13
13
26 /27
17
26
27
2 /6
17
26

E01.E05
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS
3

1

3

2

2

3

2

2

3

3

1

3

3

1

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002

I0000045
I0000055
I0000058
I0000061
I0000074
I0000108
I0000110
I0000154
I0000156
I0000157

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Personal qualificat per a treballs en alçada
1
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència
3
No realitzar treballs a la mateixa vertical
3 /5
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 4
l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9

Avaluació de riscos
Id
Risc
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENFONSAMENT DE PARETS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA
5
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS D´ENDERROC
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: PROCESSOS DE TALL
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: PARÀSITS I MÚRIDS
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G
2 1

A
2

2

3

4

2

2

3

2

3

4

3

1

3

3

1

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

3

1

3

1

2

2

3

1

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017

Descripció
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
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Riscos
2 /6
2 /6
2 /6
2

I0000019
I0000020
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000074
I0000076
I0000079
I0000085
I0000100
I0000101
I0000102
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157

Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Ventilació de les zones de treball
Reconeixement prèvi de l'edifici
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil

3
3 /5
3
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
10 /13
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
14
14
17
17
17
17
24
24
24
26
27
2 /6
14
17
26

E06
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E06.E04
DIVISÒRIES ( OBRA )
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE
60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA

P G
1 3

A
3

1

2

2

1

3

3

2

2

3

ÀREADE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC
RETIRADA DE RUNA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

2

3

2

1

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
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Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9 /11
9
10
10 /13 /18
10
11
13
13
13
14
14 /17
14

I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000079
I0000084
I0000086
I0000151
I0000152
I0000153
I0000154
I0000161

En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

E08
REVESTIMENTS
E08.E01
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS
ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ESTUCATS

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: AMBIENTS POLSOSSOS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 2
O ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
10
18
13

3

1

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007

13
13
2 /6 /9 /14
16

CONSTITUITS PER

Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS
BASTIDES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
SUPERFÍCIES IRREGULARS
MATERIALS MAL APLEGATS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: AMB FORMIGONERES
MANTENIMENT DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS EXTERIORS

3

P G
2 3

A
4

1

1

1

1

3

3

1

1

1

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
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Riscos
1
1
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
4
10
9 /11
9
9
9
10 /13 /18
11
11
13
13
13
13
14
14 /17
14
14
14
16
16
16
16
16
16

I0000073
I0000074
I0000080
I0000081
I0000082
I0000085
I0000086
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

16
17
17
17
17
17
18
1 /13

I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033

13
2 /6
14
16

P G
2 3

A
4

1

1

1

1

3

3

2

1

2

3

1

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000082
I0000085
I0000086
I0000151

3

2

4

I0000152

2

2

3

I0000154
I0000161

E08.E04
PINTATS I ENVERNISATS
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ,
TUBS I ENVERNISSATS
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA ILUMINACIÓ
ÀREA DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS
DISSOLVENTS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: DISSOLVENTS
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

E09
E09.E02

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000007

posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte

Riscos
1
1
1

1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
10 /13 /18
13
13
13
13
14
14 /17
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17 /18
1
4 /13
2 /9 /14
16

PAVIMENTS
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I
ABRILLANTATS EN OBRA
Avaluació de riscos
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Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA RUNES
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA DE MORTER
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: TALL EN SEC - POLS
RETIRADA DE RUNA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS
ABRILLANTADORS, NETEJA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G
1 3

A
3

2

2

3

1

3

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

2

I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000084
I0000086
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació

9
9
9
10
10 /11 /13
/18
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 13
realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
14
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
10 /13 /17
Substituir els materials amb substàncies nocives
18
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) 4
per manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6 /9
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

E09.E07
PAVIMENTS METÀLꞏLICS
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT METÀL.LIC, AMB O SENSE ENTARIMAT

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002

2

I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic

Riscos
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4

Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: PERÍMETRE I VORES DE FORATS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREES DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
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P G
1 3

A
3

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

2

2

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
PROCESSOS D'AJUST DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS RUNES
PROCESSOS DE TALL
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

1

1

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000154
I0000161

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
17
17
2 /6
16

E10.E03
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER
Avaluació de riscos

Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES FORADADES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULAR MATERIALS
AJUSTOS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS
RETIRAR RUNES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G
1 3

A
3

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

1

1

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000068

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
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Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13
13
13
13
16

I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000152
I0000154
I0000161

Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

16
16
16
16
16
17
17
4

MESURES PREVENTIVES

2 /6
16

E12
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
E12.E03
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE
DRENATGES I DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT

REGISTRE,

Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: TERRENY IRREGULAR
MATERIALS MAL APLEGATS
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES
ENFONSAMENT DE TALUSSOS.
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS
MANTENIMENT DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: BUFADOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: COLES
POLS
GASOS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: COLA
CIMENT
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:

P G
2 3

A
4

2

1

2

2

3

4

1

1

1

2

2

3

1

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

3

4

Codi
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000027
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000066
I0000074
I0000078
I0000079
I0000082
I0000084
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000152
I0000154
I0000155

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb
calor
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3
9 /11
9
9
10
10 /13 /18
10
11
11
13
13
13
13
14
14 /17
14
15
17
17
17
17
17
17
17 /18
24
24
3 /11 /13
1 /2 /6 /9
14

E14
CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
E14.E01
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
Avaluació de riscos
Id
Risc
P G
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2 3
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
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A
4

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21
INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1

2

2

1

3

3

2

1

2

3

1

3

3

2

4

I0000033
2

2

3

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

3

3

2

3

4

1

2

2

1

3

3

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000006
I0000007
I0000012

I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

Descripció
Riscos
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte 1
posterior
Assegurar les escales de mà
1

I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096

Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4 /11
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 4
l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9 /11
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /12 /13 /18
/21
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Aïllament del procés
17
Dispositius d'alarma
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 20
dissolvents, etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
20
Evitar unions de mangueres amb filferros
20
Revisió periòdica dels equips de treball
20
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
20
No fumar
20

____________________________________________________________________________________________
5690 – Projecte Bàsic i d’Execució de les obres d’enderrocs a l’antiga presó Model
al carrer Entença 155 del districte de l’Eixample de Barcelona. V2

I0000099
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000158
I0000159
I0000160
I0000161

Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb
serra radial
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

Codi
I0000002

20 /21
1

I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007

1 /13
2 /6 /9
14
21
16

I0000008
I0000011

4 /11
4 /11
16

E15
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS
INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

P G
2 3

A
4

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

3

4

I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000123
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de
la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Assegurar l'absència de tensió
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
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Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9 /11
9
9
10 /13
11
11
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
1
11 /13
2 /6
14
16

I0000161
I0000165

Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no 16
estan en tensió

E15.E02

INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES
DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀLꞏLIQUES,
UNIONS, ACABAMENTS I CONNEXIÓ
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes

P G
2 2

A
3

2

CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: Àrea de treball

2

2

CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: Muntatge d'equips en alçada

2

6

TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: Itineraris a obra
Àrea de treball

2

1

2

8

COPS AMB OBJECTES MÒBILS
Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra

2

1

2

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: Manipulació d'eines i equips

3

1

3

10

PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: Manipulació i projecció de materials

3

1

3

11

ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra

2

2

3

12

ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: Transport i descàrrega d'elements

1

3

3

13

SOBREESFORÇOS
Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants

3

2

4

14

EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: Treballs a l'exterior

1

2

2

15

CONTACTES TÈRMICS
Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica

2

2

3

16

EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: Proves i connexió
Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica

2

3

4

17

INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: Gasos de soldadura

2

2

3

5

1
2

3

19

EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació: Arc elèctric
Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica

1

3

3

20

EXPLOSIONS
Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica

2

3

4

21

INCENDIS
Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica

2

3

4

25

ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: Transport d'elements

2

2

3

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000015
I0000029
I0000031
I0000040
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000056
I0000060
I0000067
I0000068
I0000070
I0000071
I0000072
I0000079
I0000085
I0000089
I0000091
I0000095
I0000099
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de
la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No balancejar les càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Ventilació de les zones de treball
En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la
intensitat de la soldadura
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,
dissolvents, etc)
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb
serra radial
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
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Riscos
1
25
1
1
1
1
2 /6
2 /6
11
11
9
11
11
12
12
13
14
16
16
16
16
16
14
17
19
20 /21
20
10 /20 /21
25
25
25
25

I0000117
I0000118
I0000119
I0000120
I0000121
I0000122
I0000123
I0000124
I0000125
I0000126
I0000127
I0000128
I0000129
I0000141
I0000142
I0000143
I0000146
I0000147
I0000148
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació
Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins
40kg.,cond. segures
Comprovar l'estat dels aïllaments
Utilitzar eines de doble aïllament
Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat
Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides
Assegurar l'absència de tensió
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió
Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves
Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió
Instalꞏlar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en
cas necesari
Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura
No canviar els electrodes amb les mans desprotegides
Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat
Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o
productes combustibles
No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials
inflamables o combustibles
Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles
Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o
productes combustible
Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per
comprovar inexist. fuites
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

13

SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16

2

3

2

2

3

2

3

4

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002

16
15
20 /21
20 /21
20 /21

I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007

21
21

I0000008
I0000011

21

I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

1
13
2 /25
14
16
16
16

E16
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
E16.E01
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

2

P G
2 3

A
4

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de
la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
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Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10 /13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16

I0000123
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161
I0000165

Assegurar l'absència de tensió
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

I0000007

16
1

I0000008
I0000009

13

I0000011

2
14
16
16

E17
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
E17.E01
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE
PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL
FIXACIÓ AMB PERFORADORES
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MATERIALS PESANTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: PER SOLDADURES
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G
1 3

A
3

1

1

1

1

3

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

1

2

1

3

3

I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000154
I0000156
I0000159
I0000160
I0000161

Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions
d'entrar en servei
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de
la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4 /11
4
9 /10
9 /11
9
9
10 /13
11
11
13
13
13
13
15
16
16
16
16
16
16
16
1
2 /6
16
11
4
16

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1

E18
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
E18.E01
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ
ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS
COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUÏDS

____________________________________________________________________________________________
5690 – Projecte Bàsic i d’Execució de les obres d’enderrocs a l’antiga presó Model
al carrer Entença 155 del districte de l’Eixample de Barcelona. V2

Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC.)
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS
EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PER ÚS DE RADIAL
EN PROVES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: SOLDADURES
PER FLUIDS CALENTS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUITES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI
20
EXPLOSIONS
Situació: OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ
21
INCENDIS
Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE
PER FUITES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

I0000007
P G
2 3

A
4

1

2

2

1

3

3

2

1

2

3

1

3

3

2

4

I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045

2

2

3

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

3

3

2

3

4

1

2

2

1

3

3

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000006

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte

Riscos
1
1
1

I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

I0000046
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000083
I0000085
I0000086
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094

Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació

1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4 /11
4
4

9
9 /11
9
9
10
10 /12 /13 /18
/21
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14 /17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Aïllament del procés
17
Dispositius d'alarma
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 20
dissolvents, etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
20
Evitar unions de mangueres amb filferros
20
Revisió periòdica dels equips de treball
20
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I0000095
I0000096
I0000099
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000159
I0000161
I0000165

Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb
serra radial
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

20
20
20 /21
1 /13
1 /13
2 /6 /9
14
4 /11
16
16 /21

E20
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
E20.E01
APARELLS
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
PATRIMONIAL
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000018
I0000020
I0000021
I0000022
I0000023
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151

P G
1 3

A
3

1

2

2

1

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

I0000154
I0000155
I0000156
I0000158

1

2

2

I0000161

I0000152

I0000165

Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000007
I0000008

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada

Riscos
1
1
1
1
1
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2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1
4 /13
2 /6
14
16
16
16
16

24. PLEC DE CONDICIONS
A continuació s’adjunta el plec de condicions.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos
riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o
accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l’aparell auditiu
- Proteccions per a l’aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a
protegir la salut o la integritat fí sica del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de
l’ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d’esport
- El material d’autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de
molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades del contacte de la zona del cos
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència
física de l’EPI.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control
que incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les
condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absè
ncia de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC
d’eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús,
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà ries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les
orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de
complir els següents requisits:
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica
d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge
d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels
caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell
mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de
l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar.
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí
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fiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls
hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el
termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en
relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es
trobin emmagatzemats
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per
altres, totalment nous
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva
resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i
ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius
de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de
ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal
i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o
acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la mà
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic,
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o
proveïdes d’un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla
haurà d’estar construït amb material absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit,
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades
preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a
l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, o
ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les
radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica
d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè
per evitar la irritació de l’epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús
d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres,
subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors
específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de
moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós
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antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o
matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat
fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment
tractat i s’haurà de
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o
acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant
l'eventual introducció de partí cules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de
cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de
materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat
apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més
reduïda possible.
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des
d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys.
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar
subjectes mitjançant reblons.
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La
sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran
les següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre
l’evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les
següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.

ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades
amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel
fabricant.
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de
la forma següent:
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí
sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar
adversament al beneficiari de la seva utilització.
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb
la protecció adequada.
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats,
cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte
els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el
treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’
ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de
l’usuari.

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i
eficàcia del seu disseny.
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de
control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura.
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment
per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD
773/1997, de 30 de maig.
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció,
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com
els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització.
Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de
maig.
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat
anterior.
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions
prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el
mercat, l’emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts
a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives,
en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de
treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de
bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals,
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de
runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials.
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l’aparell ocular:
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos
de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
Protecció de la cara:
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte.
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents
riscos:
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
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- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d’oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants,
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calç at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d’obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i
desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge
- Obres d’ensostrat
- Treballs d’estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Obres d’ensostrat
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de
masses en fusió:
- Soldadors
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les
següents activitats:
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les
activitats:
Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran
seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d’explotació i transport elèctric
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats
amb les següents dades:
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant
autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l’emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús,
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a
partir de la seva data de fabricació
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència
que hagi estat o no utilitzat.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de
protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a us de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes
instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran
les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de
seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:
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- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si
procedeix
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant AENOR els
següents extrems:
- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori
- Sistemes de qualitat: Obligatori
- Control de la documentació: Obligatori
- Identificació del producte: Obligatori
- Inspecció i assaig: Obligatori
- Equips d’inspecció, amidament i assaig: Obligatori
- Estat d’inspecció i assaig: Obligatori
- Control de productes no conformes: Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori
- Registres de qualitat: Obligatori
- Formació i ensinistrament: Obligatori
- Tècniques estadístiques: Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC
restarà
obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al
manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la seva part el
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment
conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques
Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment, els SPC utilitzats
en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus
perills quan el seu muntatge, utilització
i manteniment es faci conforme a les condicions
previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar
sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que pugui presentar-se en les
condicions normals d’utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals
puguin donar lloc a perill, disposarà
de complements addicionals per a evitar que les
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua
patrimonial per l’empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys,
disposaran d’un sistema de resguard o protecció
complementària que retingui els possibles
fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua
patrimonial per a l’empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat: Disposen els
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC
en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant.
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir
arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats,
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o
detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen
independentment, la protecció
general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que
cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de
l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a
persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de
comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió,
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a
l’ empresa, per fuites o trencades.
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials

per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços
de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que
siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment,
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per
pols i soroll al seu muntatge;
i Procé s de treballs (no exposició a riscos suplementaris
durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de
comandament o funcionament.
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o
correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i
sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de mantenim ent i dels
eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar
riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a
les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti
suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del
tracte previst, les obertures impedeixin la introducció
de membres que puguin entrar en
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de
manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera
d’efectuar correctament l’amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè
el
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i
eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran
dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a
l’elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que
s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui
efectuar-se amb facilitat.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als
seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de
l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt
recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del
fabricant.
Criteris d’avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny
del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els
riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la
utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb
les especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics
següents:
3jJLQD
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- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions
tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de
seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,).
- Manual d’instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre
15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable
tècnic, delegat per l’ emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús,
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la
seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació.

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo
89/392/CEE, sobre máquinas.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

%0
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Materials per a tanques d'acer.
S'han considerat els tipus següents:
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca
metàl·lica.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

%=00$7(5,$/6$8;,/,$563(5$,167$/ā/$&,216&2175$,1&(1',63(5$6(*85(7$7,6$/87
(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

%=0

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions

 
%0$7(5,$/63(5$7$1&$0(176,',9,6Ñ5,(6





3jJLQD

3jJLQD

(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
3URMHFWHEjVLFLG H[HFXFLy
HQGHUURFVDO DQWLJDSUHVy0RGHO
1RYHPEUH9

(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
3URMHFWHEjVLFLG H[HFXFLy
HQGHUURFVDO DQWLJDSUHVy0RGHO
1RYHPEUH9

%0$7(5,$/63(5$7$148(60(7¬/ā/,48(6
%= 0$7(5,$/6$8;,/,$563(5$7$148(60(7¬/ā/,48(6
(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&
%=$%=%=
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del
reixat.
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat
en fred).
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
PORTA DE PLANXA:
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca.
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament.
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i
els mecanismes d'apertura.
ELEMENTS DE TUB:
Toleràncies:
- Alçària: ± 1 mm
- Diàmetre: ± 1,2 mm
- Rectitud: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un
senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un
senyal gesticular, segons procedeixi.
CONDICIONS GENERALS:
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la
circumstà ncia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del
destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi
ambient de treball i la persona.
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem
classificar-la de la següent forma:
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un
perill.
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill.
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les
sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament.
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors.
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors
i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual
està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat.
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que
facilita informacions complementàries.
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb
la seguretat i salut en el treball.
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa.
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%)
en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints
d’equips mòbils.
ELECCIÓ:
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a
utilitzar s’ han de centrar en:
- Atraure l’atenció del destinatari.
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat.
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill.
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan
especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de
referència:
- Riscos, prohibicions i obligacions.
- Riscos de caigudes, xocs i cops.
- Vies de circulació.
- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.
- Equips de protecció contra incendis.
- Mitjans i equips de salvament i socors.
- Situacions d’emergència.
- Maniobres perilloses.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l’empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin
estat o no utilitzades.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
(/(0(17648(&217(03/$(/3/(&

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC:
Señalización de Obras.
Safety colours and safety signs
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales
Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.

L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.
CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient
sobre el suport a la que va destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de
la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.
GARNALDA:
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una
corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar
la percepció de la senyal.
La distància entre plaques ha de ser regular.
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin
perjudicar el seu funcionament correcte.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió
contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
BARRERA DE PVC:
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que
formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la
finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els
canvis de circulació que aquestes puguin provocar.
S'han considerat els elements següents:
- Con de plà stic reflector
- Tetrapode de plàstic reflector
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora
- Cinta d’abalisament reflectora o no
- Garlanda reflectora
- Garlanda lluminosa
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant
- Tanca metàl·lica, móbil
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de
garantir la bona visibilitat i comprensió.
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva
col·locació en posició vertical.
LLUMS:
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc.
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre
el seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va
destinada, en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva
percepció inclus en condicions climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir
enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.
PIQUETA:
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport.
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CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
LLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i
planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC:
Señalización de Obras.
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de
advertencia de peligro y balizamiento.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per
l’acció d’una pressió
interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a
utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o
igual a 20 kg.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un
tipus registrat davant l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme de
control facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’
extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar:
- Indicació de l’administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l’aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon
l’extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor
- Instruccions d’utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus

Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre.
Ha d'estar pintat de color vermell.
L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer
fàcilment sense trencar el vidre.
El vidre ha de portar la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".
Alçària: >= 600 mm
Amplària: >= 300 mm
Fondària: >= 220 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión referente a extintores de incendios.
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios.
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y
adición de un nuevo artículo a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento
de Aparatos a Presión, referente a extintores de incendios.
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios.
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AP 5 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

Alçària sostre: >= 2,3 m
MÒDUL DE VESTIDORS:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic
- Instal·lació elèctrica
Alçària sostre: >= 2,3 m
MÒDUL DE MENJADOR:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat i aïllament
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell
- Instal·lació elèctrica
La instal·lació elèctrica ha de constar de:
- Un punt de llum
- Un interruptor
- Endolls
- Protecció diferencial
Alçària sostre: >= 2,6 m
Gruix aïllament: >= 35 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions
exigides.
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques
especificades als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions
Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i
impermeables, fàcilment netejables.
Ha de tenir ventilació suficient al exterior.
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions
corresponent.
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció
a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari
MÒDUL DE SANITARIS:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes,
mirall i complements de bany
- Instal·lació elèctrica
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques.
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973,
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA."
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior
- Banc de fusta per a 5 persones
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones
- Nevera elèctrica
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries
ARMARI METÀL·LIC:
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.
Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m
BANC I TAULA DE FUSTA:
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa
d'emprimació.
Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m
Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Dimensions: 60 x 45 cm
NEVERA ELÈCTRICA:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l

%48$
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

prèvia

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball.
S'han considerat els tipus següents:
- Farmaciola d'armari
- Farmaciola portàtil d'urgència
- Material sanitari per a assortir una farmaciola
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament
- Manta de cotó i fibra sintètica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ:
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material
utilitzat.
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús.
LLITERA METÀL·LICA:
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
MANTA:
Dimensions: 110 x 210 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions
exigides.
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte
directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
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- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal
manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.

 
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte,
verificar:
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d'incendis
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Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos
riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o
accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l’aparell auditiu
- Proteccions per a l’aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a
protegir la salut o la integritat fí sica del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de
l’ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d’esport
- El material d’autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de
molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús,
sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal
fi hauran de:
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del
treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos
corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,
especialment quan es
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts:
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel
fabricant
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:
- La gravetat del risc
- El temps o freqüència d’exposició al risc
- Les condicions del lloc de treball
- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut
evitar-se
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es

pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir
les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat
antisèptic.
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari.
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha
d’utilitzar.
L’EPI s’utilitzarà
sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès
fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o
anul·lin o redueixin la seva eficàcia.
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS DEL CAP:
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap,
serà perceptiva la utilització de casc protector.
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica
d'ulls i oïdes.
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de
treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides
i demolició
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals,
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars
- Obres en foses, rases, pous i galeries
- Moviments de terra i obres en roca
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de
runes
- Utilització de pistoles per a fixar claus
- Treballs amb explosius
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà
quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de
substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans
adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints.
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús
de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc
(mai al seu interior).
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles
transparents o viseres.
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
S’han de tenir en compte els aspectes següents:
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran
ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o
acetat transparent.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran
protegits contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser utilitzats per diferents
persones.
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall
- Treballs de perforació i burinat
- Talla i tractament de pedres
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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- Activitats en un entorn de calor radiant
- Treballs que desprenen radiacions
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla
haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit,
en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat
reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb un visor
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó
de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil
el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós.
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb
la pinça de soldar.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal),
es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.
Característiques dels vidres de protecció:
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica
d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit
- Treballs de percussió
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals
d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà
als treballadors que hagin de
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra
soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant
la compatibilitat dels diferents elements.
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents
riscos:
- Pols, fums i boires
- Vapors metàl·lics i orgànics
- Gasos tòxics industrials
- Monòxid de carboni
- Baixa concentració d’oxigen respirable
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin
existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s
pols
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc
de fuites del fluid frigorífic
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà
sols quan estigui garantida a l’ambient una
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi
hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre
que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics
seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no
sobrepassin l'any.
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al
risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es
seleccionaran en funció de les
següents activitats:
- Treballs de soldadura
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins
- Treballs amb risc elèctric
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i
maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de
moviments al treballador.

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al
crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós
antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o
matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat
fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat:
- Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d’obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i
desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge
- Construcció de sostres
- Treballs d’estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció.
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Construcció de sostres
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de
masses en fusió:
- Soldadors
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat
amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment
tractat i s’haurà de
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de
tenir la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de treballs en
moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs.
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant
sense cap element metàl·lic.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca
permetrà desfer-se’n
ràpidament del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls,
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la
sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de
polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de
defensa davant d’aquestes.
PROTECCIONS DEL COS:
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús
de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les
següents activitats:
- Treballs en bastides
- Muntatge de peces prefabricades
- Treballs en pals i torres
- Treballs en cabines de grues situades en altura
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions:
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des
d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar
subjectes mitjançant reblons
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre
Es vigilarà de manera especial,
la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.
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El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el
temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada
usuari amb rebut signat per part del receptor.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les
activitats:
- Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent
- Manipulació de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorífiques
- Roba de protecció anti-inflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus
- Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el
cos.
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran
les següents condicions:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s
recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les
següents característiques:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
- Que siguin visibles a temps pel destinatari
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran
seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d’explotació i transport elèctric
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics.
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota
resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines
dielèctriques i bosses per al trasllat.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General
de Tecnología y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que
se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de
Industria y Tecnología.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l’emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús,
com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a
partir de la seva data de fabricació
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència
que hagi estat o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport
al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si,
associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a
una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les
conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de
protecció.
S’han considerat els tipus de protecció següents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers
de fusta
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de
seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura
- Barana de protecció a la coronació d’una excavació
- Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts
- Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
- Pantalla de protecció front al vent


3jJLQD

(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
3URMHFWHEjVLFLG H[HFXFLy
HQGHUURFVDO DQWLJDSUHVy0RGHO
1RYHPEUH9

(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
3URMHFWHEjVLFLG H[HFXFLy
HQGHUURFVDO DQWLJDSUHVy0RGHO
1RYHPEUH9

- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als
treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip,
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se
incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens.
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils
dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder
accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar,
ajustar o mantenir els SPC.
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista
del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna operació
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment,
s’hauran d’adoptar
les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a
reduir els riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies
que comprometin la eficàcia de la seva funció.
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un
element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que
garanteixin una distància de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball,
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m.
Ha d’estar constituïda per:
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre
si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta
frontal de 1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 1, col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per
pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en
construcció.
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte
que caigués no es dones un cop amb l’estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm
de diàmetre.
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís
cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que
protegeix, amb peces d’acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de
les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta.
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes
i al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà
de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la
protecció.

operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels
seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del
fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia
preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes
d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la
funció de protecció col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti
a una alç ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no
permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció
per sobre del terra).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les
adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per
a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del
projectista, fabricant i/o subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques
adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a
la seguretat dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació
dels SPC que
puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver
aturat l’activitat.
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè
aquestes
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions
d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport
al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27
de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo
89/392/CEE, sobre máquinas.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de
instalación.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de tanca provisional de 2 m d'alçària, de planxa grecada d'acer, fixada a peus
d'acer conformat amb desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
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- Col·locació dels peus
- Col·locació de les planxes entre els suports
- Desmuntatge del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de
formigó i amb el desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells
previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat,
col·locada sobre muntants de suport de tanca mòbil, amb tots els mecanismes per a un
funcionament correcte d'obertura i tancament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Muntatge de la porta
- Falcat provisional
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst.
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials
que perjudiquin el seu funcionament correcte.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Distància entre els ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 3 mm
- Aplomat: ± 3 mm

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els
impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una
indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un
senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
Principis generals:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis
generals:
- La senyalització mai no elimina el risc.
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització.
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi,
eliminant la seva eficàcia preventiva.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en
el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els
llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests.
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat,
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional),
indicatives del seus respectius continguts.
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o
objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de risc.
L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té
únicament la consideració de plafó indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu
emplaçament.
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent
senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC
i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals
“SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre
un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via,
mai inclinats.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de
Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min.
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es
composarà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18)
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera,
en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals
complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les
circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer
senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6,
TR – 305)
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la
resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se
a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està
totalment proscrit.
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- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la
nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la
desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a
45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la
carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l’empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per
l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin
estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT.
SUPORT RECTANGULAR D’ACER:
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC:
Señalización de Obras.
Safety colours and safety signs
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es


3jJLQD

(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
3URMHFWHEjVLFLG H[HFXFLy
HQGHUURFVDO DQWLJDSUHVy0RGHO
1RYHPEUH9

(VWXGLGH6HJXUHWDWL6DOXW
3URMHFWHEjVLFLG H[HFXFLy
HQGHUURFVDO DQWLJDSUHVy0RGHO
1RYHPEUH9

desitja que siguin ultrapassats.
CONDICIONS D’ UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis
generals:
- L’abalisament mai no elimina el risc.
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament.
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi,
eliminant la seva eficàcia preventiva.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment
visible.
- L’abalisament hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu
emplaçament.
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport,
colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres
8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els
elements de defensa són els del tipus TD (barrera „Jersei“ o barana metàl·lica).
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera,
es compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill „OBRES“ (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
- La placa „OBRES“ haurà
d’estar, com
a
mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els
treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions:
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues
en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles,
les barreres portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui
inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor,
centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización.
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de
la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE_EN 60073 1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado
y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE_EN 60204-1 1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1:
Requisitos generales.

2.- CONDICIONS DE MANTENIMENT
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i
rebut, per un responsable delegat per l’emprador.
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per
l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat
o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas.
8.3-IC Señalización de Obras


 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

D’AMIDAMENT

CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ
LLUMIN0SA,LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ:
unitat segons amidament DT.
CINTA D’ ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA:
m de llargària segons amidament DT.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel
personal d’ obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal
motiu, respecte a les instal· lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder
incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que
tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta
prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra
fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ”
d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i
qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra
d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de
protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que
s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb
l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la l lei
estableix per a tot centre de treball industrial.
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial,
i preservant en el seu àmbit personal d’utilització , les condicions d’ordre i neteja
habituals del seu entorn quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients
d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les
casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació.
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de
riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater.
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu”
i aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del
trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de
la edificación
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta, pany i clau.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
El pany ha d’obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran
per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són
propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització
durant l’execució de l’obra.
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del
volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra.
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les
especificades al projecte.
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials
sobrants com ara embalatges, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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25. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
A continuació s’adjunta la documentació gràfica.

____________________________________________________________________________________________
5690 – Projecte Bàsic i d’Execució de les obres d’enderrocs a l’antiga presó Model
al carrer Entença 155 del districte de l’Eixample de Barcelona. V2

26. PRESSUPOST I AMIDAMENTS
A continuació s’adjunta el pressupost i els amidaments.

____________________________________________________________________________________________
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1

CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL

01.00.01
01.00.02
01.00.03
01.00

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
ZONA 0

CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL

01.01.02
01.01

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
ZONA 1

69,60
69,60

CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL

01.03.02
01.03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
ZONA 3

188,50
188,50

CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL

01.2A.02
01.2A

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
ZONA 2A

3.199,42
3.199,42

CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL

01.2B.02
01.2B

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
ZONA 2B

188,50
188,50

CAPÍTOL (1)
CAPÍTOL

01.2C.02
01.2C

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
ZONA 2C

220,40
220,40
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21.075,66
2.781,53
27.320,51

31.186,93

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
OBRA

01.00
01.01
01.03
01.2A
01.2B
01.2C
01

ZONA 0
ZONA 1
ZONA 3
ZONA 2A
ZONA 2B
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27.320,51
69,60
188,50
3.199,42
188,50
220,40
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31.186,93
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Import

NIVELL 1: OBRA
OBRA

01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

31.186,93
31.186,93

JOSEP CODINAS i GARCIA
VALERI CONSULTORS ASSOCIATS

EUR
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PRESSUPOST
OBRA

01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

00

ZONA 0

CAPÍTOL (1)

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NUM. CODI
1
2

H1411111
H1414119

PRESSUPOST

Pàg.: 1

UA
u
u

DESCRIPCIÓ
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)

Pàg.: 2
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge
flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P 14)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

5,95

16,000

95,20

Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada
amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
1731 (P - 3)

26,12

8,000

208,96

TOTAL

CAPÍTOL (1)

OBRA

01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

00

ZONA 0

CAPÍTOL (1)

02

NUM. CODI

3.463,32

01.00.01

UA

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

3

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

6,25

16,000

100,00

1

HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 29)

47,59

8,000

380,72

4

H1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 5)

5,15

8,000

41,20

2

EM31271K

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia
34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb
pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari
(P - 1)

95,00

8,000

760,00

5

H142AC60

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 6)

9,00

8,000

72,00

3

HBC12300

u

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 28)

11,33

20,000

226,60

4

HBB11351

u

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

68,76

5,000

343,80

6

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 7)

0,25

160,000

40,00

5

HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

55,01

5,000

275,05

7

H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 8)

2,82

48,000

135,36

6

HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

35,80

13,000

465,40

8

H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 9)

21,67

8,000

173,36

7

HBBAC005

u

29,56

16,000

472,96

9

H145K397

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 10)

40,98

8,000

327,84

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

8

H152U000

m

2,46

100,000

246,00

10 H1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

6,67

16,000

106,72

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 18)

9

H6452131

m

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de
tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

29,95

570,000

17.071,50

11 H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

18,10

16,000

289,60

10 H64Z1111

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

106,62

1,000

106,62

11 H64Z1511

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

304,81

1,000

304,81

12 H15Z2011

h

Senyaler (P - 19)

21,11

20,000

422,20

12 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 13)

15,45

8,000

123,60

13 H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar (P - 15)

23,64

8,000

189,12

14 H1485140

u

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P 16)

13,55

32,000

433,60

15 H148D900

u

Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 17)

18,04

4,000

72,16

16 H147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a

527,30

2,000

1.054,60

TOTAL

CAPÍTOL (1)

OBRA

01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

00

ZONA 0

CAPÍTOL (1)

03

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

NUM. CODI

EUR

1

HQU25201

21.075,66

01.00.02

UA
u

DESCRIPCIÓ
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

16,97

3,000

50,91

EUR

Estudi de Seguretat i Salut
Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
Novembre 2018. V2
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PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 3

2

HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 37)

19,92

2,000

39,84

3

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

104,15

1,000

104,15

TOTAL

Pàg.: 4

CAPÍTOL (1)

OBRA

01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

01

ZONA 1

CAPÍTOL (1)

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

4

HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

58,15

1,000

58,15

5

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

75,93

1,000

75,93

6

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

46,73

1,000

46,73

7

HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 42)

106,09

1,000

106,09

TOTAL

8

HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 43)

21,11

40,000

844,40

OBRA

01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

03

ZONA 3

CAPÍTOL (1)

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

9

HQU1E370

10 HQU1E170

11 HQU1B350

12 HQU1B150

13 HQU1D390

14 HQU1D190

u

mes

u

mes

u

mes

NUM. CODI

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 35)

212,11

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell (P - 34)

66,94

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors,
2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres
(P - 31)

212,11

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos
elèctric 50 litres (P - 30)

63,00

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 33)

212,11

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra
de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes
d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 32)

74,81

1,000

212,11

1

H6AA2111

1

4,000

267,76

H6AA2111

TOTAL

4,000

1,000

212,11

252,00

UA
m

DESCRIPCIÓ
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

AMIDAMENT

IMPORT

2,90

24,000

69,60

69,60

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

2,90

65,000

188,50

188,50

01.03.02
01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

2A

ZONA 2A

CAPÍTOL (1)

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

HBB11351

u

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

68,76

2,000

137,52

2

HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

55,01

2,000

110,02

3

H6452131

m

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de
tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

29,95

77,000

2.306,15

4

H64Z1111

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

106,62

1,000

106,62

5

H64Z1511

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

304,81

1,000

304,81

6

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

2,90

8,000

23,20

7

H15Z2011

h

Senyaler (P - 19)

21,11

10,000

211,10

CAPÍTOL (1)

3.199,42

01.2A.02

OBRA

01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

2B

ZONA 2B

CAPÍTOL (1)

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

NUM. CODI

EUR

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

PREU

01.01.02

212,11

299,24

DESCRIPCIÓ

OBRA

TOTAL
4,000

m

CAPÍTOL (1)

NUM. CODI
1,000

UA

CAPÍTOL (1)

NUM. CODI

2.781,53

01.00.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

EUR
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PRESSUPOST
1

H6AA2111

TOTAL

m

CAPÍTOL (1)

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

01

ESTUDI SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL

2C

ZONA 2C

CAPÍTOL (1)

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

1

H6AA2111

TOTAL

CAPÍTOL (1)

2,90

65,000

UA
m

DESCRIPCIÓ
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
01.2C.02

188,50

188,50

01.2B.02

OBRA

NUM. CODI

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

01
00
01

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)
NUM. CODI
1

H1411111

AMIDAMENT

IMPORT

2,90

76,000

220,40

ESTUDI SEGURETAT I SALUT
ZONA 0
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
DESCRIPCIÓ

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

1

H1414119

u

220,40
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

Num. Text
1

u

TOTAL

Fórmula

8,000

TOTAL

Fórmula

8,000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

160,000

TOTAL

Fórmula

160,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

EUR

16,000

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

H1431101

Fórmula

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

1

6

TOTAL

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

H142AC60

8,000

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

1

5

Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

H1423230

TOTAL

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

1

4

16,000

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

H1421110

Fórmula

Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

1

3

TOTAL

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

1

UA

Num. Text

PREU

Pàg.:

160,000

EUR
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AMIDAMENTS
7

H1455710

u

Num. Text

Pàg.:

AMIDAMENTS

2

Pàg.:
TOTAL AMIDAMENT

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

48,000

1

TOTAL

14

Fórmula

48,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

H1485140

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

32,000

1

H145K153

u

Num. Text

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

1

TOTAL

15

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

8,000

H145K397

u

Num. Text

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

1

TOTAL

16

H147D405

Fórmula

Num. Text

8,000

Tipus

H1461110

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

H1474600

u

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

01
00
02

HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

EM31271K

u

1

TOTAL

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8,000

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment
amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari

Fórmula
Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

TOTAL

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#

8,000
8,000

Faixa de protecció dorslumbar
3

Num. Text

2,000

u

TOTAL AMIDAMENT
H147N000

Fórmula

DESCRIPCIÓ

1

13

TOTAL

ESTUDI SEGURETAT I SALUT
ZONA 0
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

1

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[F]

2,000 C#*D#*E#*F#

16,000

TOTAL

4,000

UA

Num. Text

2

8,000

1

1

Fórmula

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Tipus

NUM. CODI

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

16,000

TOTAL

Fórmula

Fórmula

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347

1

12

TOTAL

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

H1465275

[D]

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1

11

[C]

2,000

1

10

TOTAL

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

u

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

32,000

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

Fórmula

Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

u

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

H148D900

TOTAL

32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

8,000

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Num. Text

48,000

3

Tipus

[C]

8,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

HBC12300

u

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Fórmula
Num. Text

8,000 C#*D#*E#*F#

1

EUR

Tipus

[C]

20,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

HBB11351

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

u

TOTAL

H64Z1111

Pàg.:

u

Num. Text

Tipus

[D]

[E]

[F]

5,000

11

H64Z1511

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

u

TOTAL

Fórmula

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

13,000

1

HBBAC005

u

Num. Text

TOTAL

Tipus

[C]

h

[D]

[E]

[F]

16,000

Tipus

13,000

TOTAL

Num. Text

Fórmula

01
00
03

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)
NUM. CODI

[C]

[D]

[E]

[F]

100,000

1

H6452131

Num. Text

m

TOTAL

[C]

Fórmula

20,000

ESTUDI SEGURETAT I SALUT
ZONA 0
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

UA

DESCRIPCIÓ

HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

[D]

[E]

[F]

2

HQU27502

u

Num. Text

Fórmula

1

211,000

211,000 C#*D#*E#*F#

2

26,000

26,000 C#*D#*E#*F#

3

94,000

94,000 C#*D#*E#*F#

4

26,000

26,000 C#*D#*E#*F#

5

213,000

213,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

u

Num. Text

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

4

EUR

HQU2D102

u

Fórmula

2,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

570,000

TOTAL

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

1

3,000

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

HQU2AF02

Fórmula

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

1

3

TOTAL

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

100,000

TOTAL

Tipus

1

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

TOTAL

20,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

[F]

16,000

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

m

[D]

20,000

1

1

H152U000

[C]

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

1,000

Senyaler

Num. Text

Fórmula

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1

H15Z2011

13,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

Fórmula

5,000
12

Num. Text

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

u

1,000

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

HBBAB115

Fórmula

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1

6

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text
Num. Text

[C]

1,000

1

Fórmula

5

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

HBB11111

10

20,000

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1

5

AMIDAMENTS

4

1,000

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS
Num. Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

HQU2E001

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num. Text

Num. Text
TOTAL

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

1,000

12

HQU1B150

TOTAL

Fórmula

Num. Text

Tipus

h

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

13

HQU1D390

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

40,000

u

TOTAL

14

HQU1D190

40,000

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

HQU1E170

Num. Text
1

mes

TOTAL

TOTAL

Fórmula

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

4,000

TOTAL

TOTAL

Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000

NUM. CODI
1

H6AA2111

ESTUDI SEGURETAT I SALUT
ZONA 1
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

UA

DESCRIPCIÓ

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Fórmula
Num. Text

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
01
02

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
Tipus

1,000

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

4,000

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

mes

TOTAL AMIDAMENT
Num. Text

Fórmula

Fórmula

40,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

HQU1E370

TOTAL

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

1

9

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

Fórmula

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

u

Fórmula

1,000

TOTAL

4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

HQUZM000

[F]

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000

TOTAL

[E]

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

mes

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Tipus

[C]

1,000

1

Fórmula

7

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

HQUA1100

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1

7

HQU1B350

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

HQU2GF01

11

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1

6

Fórmula

Pàg.:

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL

AMIDAMENTS

6

4,000

EUR

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

3

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

4

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

5

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

6

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENTS

8

4

H64Z1111

Pàg.:

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text

24,000

Tipus

01
03
02

NUM. CODI

UA

ESTUDI SEGURETAT I SALUT
ZONA 3
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

H6AA2111

[D]

[E]

[F]

5

H64Z1511

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

TOTAL

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

Fórmula

1

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

2

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

3

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

4

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

1

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

5

50,000

50,000 C#*D#*E#*F#

2

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01
2A
02

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

6

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text

Tipus

HBB11351

7

ESTUDI SEGURETAT I SALUT
ZONA 2A
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA

H15Z2011

h

u

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
[C]

[D]

[E]

[F]

u

Num. Text

Tipus

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Num. Text
1

2,000

NUM. CODI

TOTAL

1

H6AA2111

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

77,000

TOTAL

01
2B
02

8,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
10,000

ESTUDI SEGURETAT I SALUT
ZONA 2B
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
DESCRIPCIÓ

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

2

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

3

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

4

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

5

50,000

50,000 C#*D#*E#*F#

Fórmula

77,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

UA

Num. Text

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
Tipus

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

m

[C]

10,000

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

Fórmula

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1

H6452131

TOTAL

2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

HBB11111

[F]

TOTAL AMIDAMENT

2,000

1

[E]

Senyaler

Num. Text

DESCRIPCIÓ

Tipus

[D]

TOTAL AMIDAMENT

UA

Num. Text

[C]

65,000

1

NUM. CODI

3

1,000

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

u

TOTAL AMIDAMENT

2

Fórmula

DESCRIPCIÓ

Num. Text

1

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num. Text

1

[C]

1,000

1

OBRA
CAPÍTOL
CAPÍTOL (1)

9

TOTAL AMIDAMENT

77,000

OBRA
EUR

01

65,000

ESTUDI SEGURETAT I SALUT
EUR
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AMIDAMENTS
NUM. CODI

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

10

UA

DESCRIPCIÓ

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text
1

Tipus

1

MÀ D'OBRA
CODI

1

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

TOTAL

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#

2

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

3

17,000

17,000 C#*D#*E#*F#

4

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

5

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#

6

47,000

47,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

76,000

EUR

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,65000 €

A013M000

h

Ajudant muntador

21,17000 €

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

23,85000 €

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

21,17000 €

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

19,91000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Camió grua per a seguretat i salut

C1ZQB350

u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

182,26000 €

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

182,26000 €

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

182,26000 €

C1ZQE370

Pàg.:

3

MATERIALS
UA

C1Z13000

C1ZQD390

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

u

45,42000 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

5,67000 €

B1414119

u

Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

24,88000 €

B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167
i UNE-EN 168

5,95000 €

B1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

4,90000 €

B142AC60

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

8,57000 €

B1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,24000 €

B1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

2,69000 €

B145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,64000 €

B145K397

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

39,03000 €

B1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,35000 €

B1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

17,24000 €

B1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

14,71000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

MATERIALS
CODI
B147D405

Pàg.:

5

MATERIALS
UA
u

DESCRIPCIÓ
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

PREU
502,19000 €

B147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

22,51000 €

B1485140

u

Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

12,90000 €

B148D900

u

Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

17,18000 €

B1526EL6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos

1,21000 €

B152U000

m

Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

0,51000 €

B1Z0300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
seguretat i salut

59,55000 €

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut

0,70000 €

B1Z6211A

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

B1Z6AF0A

u

Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

0,13000 €

B1ZM1000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

0,31000 €

B64M2201

m2

Planxa d'acer galvanitzat de 0.6 mm de gruix, nervada,
per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

6,00000 €

B64Z1112

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 1 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per
a 2 usos, per a seguretat i salut

83,60000 €

B64Z1512

u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 5 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per
a 2 usos, per a seguretat i salut

256,65000 €

B64Z2A00

u

Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

13,00000 €

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

5,95000 €

BBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per
a seguretat i salut

8,04000 €

BBBAD025

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

8,04000 €

BBC12302

u

Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

10,39000 €

BBL11102

u

Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut

32,28000 €

BBL13602

u

Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

45,38000 €

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

35,87000 €

BM312711

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg,
d'eficacia 34A-183B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura epoxi de color vermell

39,01000 €

BM3A1000

u

Armari per a extintor per a muntar superficialment

32,55000 €

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

BQU1B150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres

60,00000 €

BQU1D190

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

71,25000 €

0,31000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

6

MATERIALS
UA

DESCRIPCIÓ

BQU1E170

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

63,75000 €

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

52,39000 €

u

PREU

NÚM

CODI

P- 1

EM31271K

UA
u

7

Rend.: 1,000

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg,
d'eficàcia 34A-183B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color
vermell, muntat superficialment en armari

95,00 €

Preu €

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400 /R x

24,65000 =

9,86000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,400 /R x

21,17000 =

8,46800

Import

Subtotal...

18,32800

18,32800

Materials:

Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

47,31000 €

BM312711

u

BQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

92,05000 €

BM3A1000
BMY31000

BQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

52,32000 €

BQU2E002

u

Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut

71,29000 €

BQU2GF00

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

42,46000 €

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

PREU

Unitats

u

u

DESCRIPCIÓ

Mà d'obra:

BQU27500

BQUA1100

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

BQU25500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,000

x

39,01000 =

39,01000

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg,
d'eficacia 34A-183B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura epoxi de color vermell
Armari per a extintor per a muntar superficialment

1,000

x

32,55000 =

32,55000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

x

0,31000 =

0,31000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

71,87000
1,50%

0,27492

COST DIRECTE

90,47292

DESPESES INDIRECTES 5,00%

101,04000 €

P- 2

u

H1411111

71,87000

4,52365

COST EXECUCIÓ MATERIAL

94,99657

Rend.: 1,000

5,95 €

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000

5,67000 =

x

Subtotal...

P- 3

u

H1414119

5,67000

5,67000

5,67000

COST DIRECTE

5,67000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,28350

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,95350

Rend.: 1,000

Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Unitats

26,12 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:
B1414119

u

Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

1,000

x

24,88000 =

Subtotal...

24,88000

24,88000

24,88000

Estudi de Seguretat i Salut
Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
Novembre 2018. V2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

8

PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

u

H1421110

26,12400

Rend.: 1,000

6,25 €

Unitats

CODI
B142AC60

UA
u

Preu €

Parcial

DESCRIPCIÓ
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,24400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167
i UNE-EN 168

NÚM

24,88000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PREU
1,000

8,57000 =

x

Subtotal...

8,57000

8,57000

8,57000

COST DIRECTE

8,57000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,42850

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,99850

Import

Materials:
B1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167
i UNE-EN 168

1,000

5,95000 =

x

u

H1423230

P- 7

u

H1431101

Unitats
5,95000

5,95000

COST DIRECTE

5,95000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,29750

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,24750

Rend.: 1,000

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

B1431101

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC,
amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

H142AC60

u

Preu €

1,000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Parcial

u

H1455710

Import

4,90000 =

x

Parcial

Import

0,24000 =

x

0,24000
0,24000

0,24000

COST DIRECTE

0,24000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,01200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,25200

4,90000

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

4,90000

COST DIRECTE

4,90000
0,24500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,14500

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9,00 €

Parcial

Preu €

1,000

Import

2,69000 =

x

Subtotal...

Parcial

Import

P- 9

H145K153

u

Materials:

2,69000

2,69000

2,69000

COST DIRECTE

2,69000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,13450

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,82450

Rend.: 1,000

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420
Unitats

Preu €

2,82 €

Materials:

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000

Unitats

4,90000

B1455710

Unitats
Materials:

Preu €

5,15 €

Subtotal...

P- 6

0,25 €

Subtotal...

P- 8
Unitats

u

Materials:
B1423230

Rend.: 1,000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Materials:
Subtotal...

P- 5

5,95000

Preu €

21,67 €
Parcial

Import

Estudi de Seguretat i Salut
Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B145K153

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

DESCRIPCIÓ
Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

PREU
1,000

20,64000 =

x

20,64000

20,64000

COST DIRECTE

NÚM

CODI

P- 12

H1465275

20,64000

Rend.: 1,000

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420
Unitats

Parcial

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000

39,03000 =

x

Subtotal...

Rend.: 1,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Import

Materials:
u

PREU

Unitats

40,98 €

Preu €

DESCRIPCIÓ

Preu €

1,000

17,24000 =

x

39,03000

39,03000

18,10 €

Parcial

Subtotal...

39,03000

17,24000

17,24000

COST DIRECTE

0,86200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,03000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

17,24000

17,24000

DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST DIRECTE

Import

Materials:

21,67200

B1465275
u

u

1,03200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

H145K397

UA

20,64000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

B145K397

11

PARTIDES D'OBRA
UA

Subtotal...

P- 10

Pàg.:

18,10200

1,95150

COST EXECUCIÓ MATERIAL

40,98150

P- 13

u

H1474600

Rend.: 1,000

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Unitats

Preu €

Parcial

15,45 €
Import

Materials:
P- 11

u

H1461110

Rend.: 1,000

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1474600

6,67 €

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Unitats
u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

14,71000 =

x

Subtotal...
Preu €

Parcial

1,000

6,35000 =

x

14,71000
14,71000

COST DIRECTE

6,35000

14,71000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,73550

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal...

6,35000

14,71000

Import

Materials:
B1461110

1,000

15,44550

6,35000
P- 14

COST DIRECTE

6,35000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,31750

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,66750

H147D405

u

Rend.: 1,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Unitats

Materials:

Preu €

527,30 €

Parcial

Import

Estudi de Seguretat i Salut
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

12

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B147D405

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA
UA
u

DESCRIPCIÓ
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

PREU
1,000

502,19000 =

x

NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

502,19000

Subtotal...

17,18000

COST DIRECTE

502,19000

m

H152U000

502,19000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

18,03900

Rend.: 1,000

2,46 €

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Preu €

Unitats

25,10950

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

u

527,29950

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

23,85000 =

0,050 /R x

Unitats

Preu €

Parcial

23,64 €
Import

B1526EL6

u

B152U000

m

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per a
15 usos
Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

Materials:
B147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar

1,000

22,51000 =

x

Subtotal...

1,19250

22,51000
22,51000

22,51000

0,500

x

1,21000 =

0,60500

1,050

x

0,51000 =

0,53550

Subtotal...
COST DIRECTE

22,51000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

H1485140

23,63550

Rend.: 1,000

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant

Parcial

Import

P- 19

h

H15Z2011

Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000

12,90000 =

x

Subtotal...

2,34493
0,11725

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,46217

Rend.: 1,000

A01H4000
12,90000

Preu €

h

Manobre per a seguretat i salut

12,90000

Subtotal...

12,90000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

18,04 €

Preu €

Unitats

Parcial

P- 20

m

H6452131

Import

Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000

x

17,18000 =

17,18000

0,19910
1,00546
21,11456

29,95 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,250 /R x

19,91000

20,10910

Rend.: 1,000

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Unitats

u

1,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials:
B148D900

19,91000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

13,54500

Rend.: 1,000

Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,11 €
Import

19,91000

COST DIRECTE

0,64500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

19,91000 =

1,000 /R x

DESPESES AUXILIARS

H148D900

0,01193

Mà d'obra:

12,90000

COST DIRECTE

P- 17

1,00%

1,14050

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Unitats
u

1,14050

COST DIRECTE

Senyaler

Materials:
B1485140

1,19250

13,55 €

Preu €

Unitats

DESPESES AUXILIARS

1,12550

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 16

1,19250

Materials:

Rend.: 1,000

Faixa de protecció dorslumbar

Import

Mà d'obra:

Subtotal...
H147N000

0,85900

COST EXECUCIÓ MATERIAL
502,19000
P- 18
COST DIRECTE

17,18000

17,18000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Subtotal...

P- 15

13

23,85000 =

5,96250

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A01H4000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

15

PARTIDES D'OBRA
UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre per a seguretat i salut

PREU
19,91000 =

0,250 /R x

Subtotal...

NÚM

4,97750
10,94000

CODI
Materials:
B64Z1512

10,94000

UA
u

m3

B64M2201

m2

B64Z2A00

u

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a
seguretat i salut
Planxa d'acer galvanitzat de 0.6 mm de gruix, nervada,
per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut
Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

0,015

59,55000 =

x

DESCRIPCIÓ
Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 5 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per
a 2 usos, per a seguretat i salut

Materials:
B1Z0300C

Pàg.:

0,89325

PREU
1,000

256,65000 =

x

Subtotal...
2,000

x

6,00000 =

12,00000

0,340

x

13,00000 =

4,42000

DESPESES AUXILIARS

256,65000

256,65000
2,50%

0,82050

COST DIRECTE

290,29050

DESPESES INDIRECTES 5,00%

14,51452

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

17,31325
2,50%

28,52675

DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 23

m

H6AA2111

1,42634

COST EXECUCIÓ MATERIAL

304,80502

17,31325
0,27350

COST DIRECTE

256,65000

29,95309

Rend.: 1,000

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

2,90 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
P- 21

u

H64Z1111

Rend.: 1,000

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària
1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el
desmuntatge inclòs

A01H4000

106,62 €

h

Manobre per a seguretat i salut

Subtotal...
Unitats

Preu €

Parcial

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,400 /R x

23,85000 =

9,54000

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,400 /R x

19,91000 =

7,96400

Import

B1Z6211A

m

Subtotal...

17,50400

17,50400

B1Z6AF0A

u

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos, per a seguretat i salut
Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut

Materials:
u

Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 1 m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000

83,60000 =

x

DESPESES AUXILIARS

x

0,70000 =

0,70000

0,300

x

0,13000 =

0,03900

83,60000

83,60000
2,50%

Subtotal...

83,60000
0,43760

COST DIRECTE

5,07708

COST EXECUCIÓ MATERIAL

106,61868

Rend.: 1,000

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària
5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el
desmuntatge inclòs

0,73900
1,50%

0,02987
2,75987

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,13799

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,89786

P- 24

u

HBB11111

Rend.: 1,000

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

304,81 €

55,01 €

Preu €

Preu €

Parcial

Import

A01H4000

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,750 /R x

23,85000 =

17,88750

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,750 /R x

19,91000 =

14,93250

Subtotal...

32,82000

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000 /R x

19,91000 =

u

Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos, per a seguretat i salut

1,000

x

32,28000 =
Subtotal...

32,82000

Import

19,91000
19,91000

19,91000

Materials:
BBL11102

Mà d'obra:

Parcial

Mà d'obra:

Subtotal...
Unitats

0,73900

COST DIRECTE

Unitats
u

1,99100

101,54160

DESPESES INDIRECTES 5,00%

H64Z1511

1,99100

1,000

DESPESES AUXILIARS
Subtotal...

P- 22

1,99100

Materials:

Mà d'obra:

B64Z1112

19,91000 =

0,100 /R x

32,28000
32,28000

32,28000
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

Pàg.:

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
1,00%

2,61946

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

55,00855

Rend.: 1,000

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 27

u

HBBAC005

Rend.: 1,000

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada
i amb el desmuntatge inclòs
Unitats

68,76 €

Preu €

Preu €

Parcial

A01H4000

Import

h

Manobre per a seguretat i salut

Subtotal...
Manobre per a seguretat i salut

19,91000 =

1,000 /R x

Subtotal...

19,91000

u

Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

19,91000

1,000

45,38000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

BBBAC005

19,91000

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, per
a seguretat i salut

45,38000
45,38000

1,00%

u

35,80 €

Manobre per a seguretat i salut

P- 28

u

HBC12300

Preu €

A01H4000
Preu €

Parcial

19,91000 =

1,000 /R x

BBBAD025

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m, per
a seguretat i salut

1,40746
29,55655

Parcial

11,33 €
Import

Manobre per a seguretat i salut

1,000

5,95000 =

x

19,91000 =

0,020 /R x

Subtotal...

0,39820
0,39820

BBC12302

u

Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

19,91000

1,000

10,39000 =

x

Subtotal...

5,95000

DESPESES AUXILIARS

10,39000
10,39000

1,00%

8,04000 =

x

10,79218

DESPESES INDIRECTES 5,00%

8,04000

0,53961

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,99000
1,00%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

13,99000

P- 29

u

HM31161J

0,19910
34,09910
1,70496

11,33179

Rend.: 1,000

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
Unitats

10,39000
0,00398

COST DIRECTE
1,000

0,39820

Materials:

19,91000
19,91000

h

Import

Materials:
u

0,19910
28,14910

Rend.: 1,000

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

8,04000

Mà d'obra:

Subtotal...
BBBAB115

1,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mà d'obra:
h

8,04000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Unitats

Unitats
A01H4000

19,91000

8,04000

COST DIRECTE

68,76355

Rend.: 1,000

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

8,04000 =

x

DESPESES AUXILIARS

3,27446

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,91000
19,91000

Subtotal...

65,48910

DESPESES INDIRECTES 5,00%

1,000

45,38000
0,19910

COST DIRECTE

HBBAB115

Import

Materials:

Materials:

P- 26

Parcial

19,91000 =

1,000 /R x

Mà d'obra:

BBL13602

29,56 €

Mà d'obra:
Unitats

h

35,80405

52,38910

DESPESES INDIRECTES 5,00%

HBB11351

NÚM

0,19910

COST DIRECTE

A01H4000

17

PARTIDES D'OBRA

CODI

DESPESES AUXILIARS

P- 25

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

47,59 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,200 /R x

23,85000 =

4,77000

A01H3000

h

Ajudant per a seguretat i salut

0,200 /R x

21,17000 =

4,23400

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

18

PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

9,00400

NÚM

9,00400

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut
Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

u

1,000
1,000

0,31000 =

x

35,87000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

36,18000
1,50%

36,18000

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres

45,42000 =

13,62600

C1ZQB350

u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000 /R x

182,26000 =

182,26000

Subtotal...

195,88600
2,50%

Parcial

Import

1,000

60,00000 =

x

P- 32

HQU1D190

mes

60,00000

195,88600

202,00832

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Preu €

5,97300

0,14933

COST DIRECTE

10,10042

COST EXECUCIÓ MATERIAL

212,10874

Rend.: 1,000

74,81 €

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Materials:
BQU1D190
60,00000

3,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

63,00000

Rend.: 1,000

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra
de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres

60,00000

60,00000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

u

0,300 /R x

2,26595

COST DIRECTE

HQU1B350

5,97300

Camió grua per a seguretat i salut

63,00 €

Subtotal...

P- 31

5,97300

h

DESPESES AUXILIARS

Unitats
mes

19,91000 =

0,300 /R x

C1Z13000

47,58501

Materials:
BQU1B150

PREU

Subtotal...

45,31906

Rend.: 1,000

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Manobre per a seguretat i salut

0,13506

COST EXECUCIÓ MATERIAL

mes

h

DESCRIPCIÓ

Maquinària:

35,87000

DESPESES INDIRECTES 5,00%

HQU1B150

UA

0,31000

COST DIRECTE

P- 30

CODI
Mà d'obra:
A01H4000

Materials:

BM311611

19

PARTIDES D'OBRA

CODI

B1ZM1000

Pàg.:

212,11 €

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000

71,25000 =

x

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Preu €

Parcial

Import

71,25000

71,25000

71,25000

71,25000
3,56250
74,81250
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 33

HQU1D390

u

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,000

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

h

Manobre per a seguretat i salut

NÚM

CODI

UA

Preu €

Parcial

19,91000 =

0,300 /R x

Import

P- 35

u

HQU1E370

5,97300
5,97300

C1Z13000

h

Camió grua per a seguretat i salut

0,300 /R x

45,42000 =

13,62600

u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000 /R x

182,26000 =

182,26000

5,97300

Rend.: 1,000

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge
de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
Unitats

A01H4000

212,11 €

Preu €

Parcial

Import

h

Manobre per a seguretat i salut

19,91000 =

0,300 /R x

Subtotal...

5,97300
5,97300

5,97300

Maquinària:

DESPESES AUXILIARS

195,88600
2,50%

195,88600

h

Camió grua per a seguretat i salut

0,300 /R x

45,42000 =

13,62600

u

Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

1,000 /R x

182,26000 =

182,26000

202,00832

DESPESES INDIRECTES 5,00%

10,10042

COST EXECUCIÓ MATERIAL

212,10874

Rend.: 1,000

66,94 €

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

C1Z13000
C1ZQE370

0,14933

COST DIRECTE

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

195,88600
2,50%

COST DIRECTE

Unitats

Preu €

Parcial

1,000

x

63,75000 =

195,88600
0,14933
202,00832

DESPESES INDIRECTES 5,00%

10,10042

COST EXECUCIÓ MATERIAL

212,10874

Rend.: 1,000

16,97 €

Import

Materials:
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació elèctrica
amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell

3,18750
66,93750

Mà d'obra:

Subtotal...

mes

63,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

C1ZQD390

mes

PREU

DESPESES INDIRECTES 5,00%

Subtotal...

BQU1E170

21

212,11 €

Maquinària:

HQU1E170

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE

Unitats

P- 34

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA
UA

Mà d'obra:
A01H4000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

P- 36

63,75000

u

HQU25201

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat
i amb el desmuntatge inclòs
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,150 /R x

19,91000 =
Subtotal...

2,98650
2,98650

2,98650

Materials:
BQU25500
Subtotal...

63,75000

63,75000

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

0,250

x

52,39000 =
Subtotal...

13,09750
13,09750

13,09750
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

2,50%

NÚM

CODI
BQU2D102

UA
u

DESCRIPCIÓ
Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

0,07466

COST DIRECTE

PREU
1,000

Subtotal...

0,80793

COST EXECUCIÓ MATERIAL

52,32000 =

x

16,15866

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESPESES AUXILIARS

16,96660

52,32000
52,32000

2,50%

55,38116

DESPESES INDIRECTES 5,00%
u

HQU27502

Rend.: 1,000

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Preu €

Unitats

Parcial

h

Manobre per a seguretat i salut

19,91000 =

0,350 /R x

Subtotal...

P- 40

6,96850
6,96850

u

Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

0,250

47,31000 =

x

u

HQU2E001

Rend.: 1,000

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

75,93 €

Preu €

Unitats

6,96850

Parcial

A01H4000

11,82750

h

Manobre per a seguretat i salut

19,91000 =

0,050 /R x

Subtotal...
Subtotal...

11,82750
2,50%

u

Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000

Subtotal...

18,97021

DESPESES INDIRECTES 5,00%

0,94851

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,99550

71,29000 =

x

0,17421

COST DIRECTE

0,99550

DESPESES AUXILIARS

19,91872

71,29000
71,29000

2,50%

72,31039
3,61552

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

HQU2AF02

Rend.: 1,000

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Parcial

Import

Mà d'obra:
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

19,91000 =

0,350 /R x

Subtotal...

P- 41

6,96850

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000

92,05000 =

x

Rend.: 1,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

46,73 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Manobre per a seguretat i salut

19,91000 =

0,100 /R x

92,05000

Subtotal...

1,99100
1,99100

DESPESES AUXILIARS

92,05000
2,50%

92,05000

BQU2GF00

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

0,17421

COST DIRECTE

1,000

4,95964

COST EXECUCIÓ MATERIAL

42,46000 =

x

Subtotal...

99,19271

DESPESES INDIRECTES 5,00%

DESPESES AUXILIARS

104,15235

42,46000
42,46000

2,50%

COST DIRECTE

44,50078
2,22504

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Rend.: 1,000

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Unitats

h

Manobre per a seguretat i salut

0,150 /R x

Preu €
19,91000 =
Subtotal...

Materials:

46,72581

58,15 €
Parcial

Import

Mà d'obra:
A01H4000

42,46000
0,04978

DESPESES INDIRECTES 5,00%
HQU2D102

1,99100

Materials:
Subtotal...

P- 39

Import

Mà d'obra:

6,96850

A01H4000
u

u

HQU2GF01

6,96850

Materials:
BQU2AF02

75,92591

104,15 €

Preu €

Unitats

71,29000
0,02489

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

P- 38

0,99550

Materials:

11,82750

BQU2E002
DESPESES AUXILIARS

Import

Mà d'obra:

Materials:
BQU27500

58,15022

Import

Mà d'obra:
A01H4000

2,76906

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,92 €

52,32000
0,07466

COST DIRECTE
P- 37

23

P- 42

HQUA1100

2,98650
2,98650

u

Rend.: 1,000

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Unitats

2,98650

Materials:

Preu €

106,09 €
Parcial

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

24

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BQUA1100

UA
u

DESCRIPCIÓ
Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

101,04000 =

x

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%

h

HQUZM000

P- 1

EM31271K

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 34A-183B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari
(NORANTA-CINC EUROS)

95,00 €

P- 2

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

5,95 €

P- 3

H1414119

u

Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
(VINT-I-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

26,12 €

P- 4

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

6,25 €

P- 5

H1423230

u

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

5,15 €

P- 6

H142AC60

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175
(NOU EUROS)

9,00 €

P- 7

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
(ZERO EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

0,25 €

P- 8

H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
(DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

2,82 €

P- 9

H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

21,67 €

P- 10

H145K397

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

40,98 €

P- 11

H1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

6,67 €

P- 12

H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(DIVUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

18,10 €

P- 13

H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

15,45 €

P- 14

H147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
(CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P- 15

H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar
(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

UA

101,04000

101,04000
5,05200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

106,09200

Rend.: 1,000

21,11 €

Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions
Unitats

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

19,91000 =

1,000 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

19,91000
19,91000

1,00%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 5,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,91000
0,19910
20,10910
1,00546

1

CODI

101,04000
101,04000

Pàg.:

NÚMERO

PREU
1,000

Subtotal...

P- 43

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

21,11456

DESCRIPCIÓ

PREU

527,30 €

23,64 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

P- 16

H1485140

u

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

13,55 €

P- 17

H148D900

u

Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

18,04 €

P- 18

H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

2,46 €

P- 19

H15Z2011

h

Senyaler
(VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

21,11 €

P- 20

H6452131

m

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

29,95 €

P- 21

H64Z1111

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs
(CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

106,62 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 22

H64Z1511

u

Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs
(TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

304,81 €

P- 23

H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i
3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

2,90 €

P- 24

HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

55,01 €

P- 25

HBB11351

u

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

68,76 €

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

35,80 €

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

29,56 €

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
(ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

11,33 €

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

47,59 €

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres
(SEIXANTA-TRES EUROS)

63,00 €

P- 26

P- 27

P- 28

P- 29

P- 30

HBBAB115

HBBAC005

HBC12300

HM31161J

HQU1B150

u

u

u

u

mes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

3

NÚMERO

CODI

P- 31

HQU1B350

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2
aixetes i termos elèctric 50 litres
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

212,11 €

P- 32

HQU1D190

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

74,81 €

P- 33

HQU1D390

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

212,11 €

P- 34

HQU1E170

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

66,94 €

P- 35

HQU1E370

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de
PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
(DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

212,11 €

P- 36

HQU25201

u

Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

16,97 €

P- 37

HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(DINOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

19,92 €

P- 38

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(CENT QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P- 39

HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

58,15 €

P- 40

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

75,93 €

P- 41

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
(QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

46,73 €

P- 42

HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
(CENT SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

106,09 €

P- 43

HQUZM000

h

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
(VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

104,15 €

21,11 €
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4

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
EM31271K

UA
u

BM312711
BM3A1000

P- 2

P- 3

P- 4

P- 5

P- 6

P- 7

P- 8

P- 9

P- 10

P- 11

H1411111

H1414119

H1421110

H1423230

H142AC60

H1431101

H1455710

H145K153

H145K397

H1461110

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

DESCRIPCIÓ
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 34A-183B/C, amb
pressió incorporada, acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell,
muntat superficialment en armari
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficacia 34A-183B/C, amb
pressió incorporada, acabat exteriorment amb pintura epoxi de color vermell
Armari per a extintor per a muntar superficialment
Altres conceptes
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes
Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
Altres conceptes
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
Altres conceptes
Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169
Altres conceptes
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
Altres conceptes
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
Altres conceptes
Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip
color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes

Pàg.:

1

PREU
95,00 €

39,01000 €
32,55000 €
23,44 €
5,95 €
5,95 €
26,12 €

26,12 €
6,25 €

6,25 €
5,15 €

5,15 €
9,00 €

9,00 €
0,25 €
0,25 €
2,82 €

2,82 €
21,67 €
21,67 €
40,98 €
40,98 €
6,67 €

6,67 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 12

P- 13

P- 14

P- 15

P- 16

P- 17

P- 18

P- 19

CODI
H1465275

H1474600

H147D405

H147N000

H1485140

H148D900

H152U000

H15Z2011

UA
u

u

u

u

u

u

m

h

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

PREU

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes

18,10 €

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

15,45 €
15,45 €

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Altres conceptes

527,30 €

Faixa de protecció dorslumbar

H6452131

m

B1Z0300C
B64M2201
B64Z2A00

P- 21

H64Z1111

u

B64Z1112

P- 22

H64Z1511

u

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

18,10 €

Altres conceptes

P- 23

CODI
B64Z1512

H6AA2111

UA

m

B1Z6211A

B1Z6AF0A

P- 24

HBB11111

u

527,30 €

Pàg.:

DESCRIPCIÓ
Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 2 m d'alçària
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de
90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de
40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos,
per a seguretat i salut
Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20
usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

3

PREU
256,65000 €

48,16 €
2,90 €

0,70000 €

0,03900 €
2,16 €
55,01 €
55,01 €

23,64 €
Altres conceptes

23,64 €

Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
Altres conceptes

13,55 €

Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Altres conceptes
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre
Altres conceptes
Senyaler

13,55 €

P- 25

P- 26

HBB11351

HBBAB115

u

u

18,04 €
18,04 €
2,46 €

P- 27

HBBAC005

u

2,46 €

Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Altres conceptes
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes

68,76 €
68,76 €
35,80 €

35,80 €
29,56 €

29,56 €

21,11 €
Altres conceptes

P- 20

2

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I, per a seguretat i salut
Planxa d'acer galvanitzat de 0.6 mm de gruix, nervada, per a tanca
metàl·lica, per a seguretat i salut
Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a
seguretat i salut
Altres conceptes
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
amb el desmuntatge inclòs
Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
per a 2 usos, per a seguretat i salut
Altres conceptes
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m,
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i
amb el desmuntatge inclòs

21,11 €

P- 28

HBC12300

u

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

11,33 €
Altres conceptes

11,33 €

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut
Altres conceptes

47,59 €

29,95 €
P- 29

P- 30

HQU1B150

4,42000 €
12,64 €
106,62 €
BQU1B150
83,60000 €

23,02 €
304,81 €

u

B1ZM1000

0,89325 €

12,00000 €

HM31161J

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres
Altres conceptes

0,31000 €
47,28 €
63,00 €

60,00000 €

3,00 €

Estudi de Seguretat i Salut
Projecte bàsic i d´execució
enderrocs a l´antiga presó Model
Novembre 2018. V2
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 31

P- 32

CODI
HQU1B350

HQU1D190

UA
u

mes

BQU1D190

P- 33

P- 34

HQU1D390

HQU1E170

u

mes

BQU1E170

P- 35

P- 36

P- 37

HQU1E370

HQU25201

HQU27502

u

u

u

DESCRIPCIÓ
Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per
a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres
Altres conceptes
Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m
amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
Altres conceptes
Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Altres conceptes
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4
m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
Altres conceptes
Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per
a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i
paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell
Altres conceptes
Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
Altres conceptes
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes

Pàg.:

4

PREU
212,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 38

P- 39

CODI
HQU2AF02

HQU2D102

UA
u

u

212,11 €
74,81 €

P- 40

P- 41

HQU2E001

HQU2GF01

u

u

71,25000 €
P- 42

HQUA1100

u

3,56 €
P- 43
212,11 €

212,11 €
66,94 €

63,75000 €

3,19 €
212,11 €

212,11 €
16,97 €
16,97 €
19,92 €
19,92 €

HQUZM000

h

Pàg.:

DESCRIPCIÓ

5

PREU

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs
Altres conceptes
Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
Altres conceptes
Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

104,15 €
104,15 €
58,15 €
58,15 €
75,93 €
75,93 €
46,73 €
46,73 €
106,09 €
106,09 €
21,11 €

Altres conceptes

21,11 €

27. SIGNATURES
Barcelona, novembre de 2018
L’Autor de l’Estudi:

Josep Codinas i Garcia
Arquitecte Tècnic
VALERI CONSULTORS

____________________________________________________________________________________________
5690 – Projecte Bàsic i d’Execució de les obres d’enderrocs a l’antiga presó Model
al carrer Entença 155 del districte de l’Eixample de Barcelona. V2

ANNEX. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
____________________________________________________________________________________________
5690 – Projecte Bàsic i d’Execució de les obres d’enderrocs a l’antiga presó Model
al carrer Entença 155 del districte de l’Eixample de Barcelona. V2

concepció única en la política de residus, establint el règim jurídic i les competències de les
diferents administracions públiques en aquesta matèria.

MEMÒRIA GESTIÓ DE RESIDUS

1.1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la
següent normativa:

Amb aquest annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar el seguiment i control dels
residus de construcció i d’enderrocs generats en obra en el Sistema de Gestió Ambiental (SGA)
que pugui tenir el Promotor de les obres.
L’aprovació del Reial Decret 210/2018, del 6 d’abril, per el que es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició estableix un precedent a nivell estatal en la gestió de residus de
construcció i d’enderrocs.
El Promotor, com a productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la normativa específica
vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclatge i altres formes de
valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament
sostenible de l’activitat de la construcció.

Marc Legislatiu Europeu
 DIRECTIVA2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 19 de novembre del 2008
sobre els residus i per la que es deroga determinades Directives
 DIRECTIVA 91/689/CEE del Consell del 12 de desembre del 1991, relativa als residus
perillosos.
Marc Legislatiu Estatal


LLEI 5/2013, del 11 de juny. Per la que es modifica la Llei 16/2002, del 1 de juliol, de prevenció i
control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, del 28 de juliol, de residus i sòls
contaminats

Per tant, el document ha de servir com a memòria justificativa del compliment del Reial Decret
210/2018, del 6 d’abril, per el que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i
demolició, del compliment del Decret 89/2010, del 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció i del Decret Legislatiu 1/2009, del 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus
A l'Estudi de gestió de residus s’ha d’atorgar el caràcter de orientatiu, ja que en el moment de la
seva redacció no es disposa de les dades mínimes necessàries respecte de les empreses
subcontractistes intervinents en l'obra i dels gestors de residus que seran contractats per obtenir la
finalitat d'aquest estudi.



LLEI 22/2011, del 28 de juliol, sobre residus i sòls contaminats (BOE nº181, del 28 de
juliol).



REIAL DECRET 210/2018, del 6 d’abril, pel qual es regula la producció i gestió dels
residus de construcció i demolició.



dels residus de construcció i demolició.


REIAL DECRET 679/2006, del 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials
utilitzats.


Per tal de delimitar la responsabilitat del redactor del "Estudi de gestió de residus", a l'inici de l'obra
s'ha de requerir el constructor perquè redacti el Pla de gestió de residus a què fa referència el RD
210/2018 sobre la base de la realitat de l'obra.

REIAL DECRET 105/2008, del 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió

REIAL DECRET 148/2001, del 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de
residus mitjançant dipòsit a abocador.



REIAL DECRET 952/1997, del 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per
l’execució de la Llei 20/1986, del 14 de maig, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos,

1.2. MARC LEGAL

aprovat mitjançant Reial Decret 833/1988, del 20 de juliol.

La Constitució Espanyola, en l'article 45, reconeix el dret de tots els espanyols a gaudir d'un medi
ambient adequat per al desenvolupament de la persona i establir el correlatiu deure de conservarlo. Així mateix, en l'apartat segon, encomana a les administracions públiques la funció de vetllar per
l'ús racional dels recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar
el medi ambient. La Unió Europea, en matèria de medi ambient, i concretament en la seva
política de residus, a través de la Directiva comunitària
91/156/CEE, del Consell, del 18 de març del 1991, per la que es modifica la Directiva 75/442 / CEE,
del Consell, del 15 de juliol del 1975, incorpora a aquesta política la concepció única, establint
una norma comuna per a tot tipus de residus, sense perjudici que en determinats casos sigui
necessària una regulació específica a causa de les característiques especials de certs residus. La
Llei 22/2011, sobre residus i sòls contaminats, incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la



REIAL DECRET 108/1991, del 1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la
contaminació del medi ambient produïda per l’amiant.



REIAL DECRET 833/1988, del 20 de juliol, pel qual s’aprova el reglament per l’execució
de la llei 2071986, bàsica de residus tòxics i perillosos.



Correcció d’errors de l’ORDRE MAM/304/2002, del 8 de febrer, pel qual es publica
les operacions de valorització i eliminació de residus i llista europea de residus.

____________________________________________________________________________________________
5690 – Projecte Bàsic i d’Execució de les obres d’enderrocs a l’antiga presó Model
al carrer Entença 155 del districte de l’Eixample de Barcelona. V2



ORDRE 304/MAM/2002, del 8 de febrer, pel qual es publica les

operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació
de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts
o especials.

Marc Legislatiu Autonòmic

Productor de residus de construcció i d’enderrocs:



DECRET LEGISLATIU 1/2009, del 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus



LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.



DECRET 89/2010, del 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció (parcialment derogat).



DECRET 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

 DECRET 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el
Catàleg de residus de Catalunya.


DECRET 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus.

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits
controlats.


DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

 DECRET 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a
Catalunya.

DEFINICIÓ DE CONCEPTES
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de
Residu inclosa en la normativa reguladora dels residus, es generi en una obra de construcció o
demolició.
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap
altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en
contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut
humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus
hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de
les aigües superficials o subterrànies.



La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà
productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de
construcció o demolició.



La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció
o demolició.
Posseïdor de residus de la construcció i d’enderrocs: la persona física o jurídica que tingui al seu
poder els residus de la construcció i demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus.
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de
construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la
consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.
Tractament previ: procés físic, tèrmic, químic o biològic, incloent la classificació, que canvia les
característiques dels residus de construcció i enderroc reduint el seu volum o la seva perillositat,
facilitant la manipulació, incrementant el seu potencial de valorització o millorant el seu comportament
a l’abocador.
S'ha de dir que, sigui el que sigui l'origen del residu, es pot donar el cas que entre els seus
constituents apareguin residus qualificats com perillosos en aplicació de l'Ordre MAM 304/2002, que
són tots aquells que es trobin contaminats amb substàncies perilloses (amiant, mercuri, PCB, etc.) o
envasos que les hagin contingut. Qualsevol activitat de gestió implicarà la separació,
preferentment en origen, d'aquests residus, que seguiran les vies establertes de la norma
corresponent als residus perillosos.
TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS, IDENTIFICACIÓ DEL RESIDUS (SEGONS ORDEN
MAM 304/2002)
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de
gener de 2002. Amb el catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins residus han
d’ésser considerats com a perillosos (especials).
En el Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels
residus (valorització, tractament o deposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del
Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.
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x
x

RCD: Terres
17 05 04
17 05 06
17 05 08

Terres i pedres diferents de les es pecificades en el codi 17 05 03
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 06
Balast de víes ferrades diferent de l'especificat en el codi 17 05 07

17 04 06
17 04 11

Metalls barrejats
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

4. Paper
20 01 01

Paper

5. Plàstic
x 17 02 03

Plàstic

1. Sorra, grava i altres àrids
01 04 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels anomenats en el codi 01 04 07
01 04 09 Residus de sorra i argila

6. Vidre
x 17 02 02

Vidre

2. Formigó
x 17 01 01 Residus de grava i roques triturades diferents dels anomenats en el codi 01 04 07

7. Guix
x 17 08 02

Materials de construcció a partir de guix diferents als del codi 17 08 01

RCD: Naturalesa pètria

3. Maons, rajoles i altres ceràmics
x 17 01 02 Maons
x 17 01 03 Teules i materials ceràmics
17 01 07 Barreges de formigó, maons , teules i material ceràmic diferents de les especificades en el
codi 17 01 06
x
4. Pedra
x 17 09 04

RDCs barrejats diferents als dels codis 17 09 01, 02 i 03

RCD: Naturalesa no pètria

1. Asfalt
17 03 02
2. Fusta
x 17 02 01

x
x
x
x

3. Metalls
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06

Barreges bituminoses diferents de les del codi 17 03 01

Fusta

Coure, bronze, llautó
Alumini
Plom
Zinc
Ferro i acer
Estany

RCD: Potencialment perillosos i altres

1. Deixalles
20 02 01 Residus biodegradables
20 03 01 Barreja de residus municipals
2. Potencialment perillosos i altres
17 01 06 Barreja de formigó, maons , teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's )
17 02 04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles
17 03 01 Barreges bituminoses que contenen quitrà de hulla
17 03 03 Quitrà de hulla i productes quitranats
17 04 09 Residus metàl∙lics contaminats amb substàncies perilloses
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs , quitrà de hulla i altres SP's
x 17 06 01 Materials d'aïllament que contenen Amiant
17 06 03 Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses
17 06 05 Materials de construcció que contenen Amiant
17 08 01 Materials de construcció a partir de guix contaminats am b SP's
17 09 01 Residus de construcció i enderroc que contenen mercuri
17 09 02 Residus de construcció i enderroc que contenen PCB's
17 09 03 Altres residus de cons trucció i enderroc que contenen SP's
x 17 06 04 Materials d'aïllament diferents dels codis 17 06 01 y 03
17 05 03 Terres i pedres que contenen SP's
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses
17 05 07 Balast de vies ferrades que contenen substàncies perilloses
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15 02 02
13 02 05
16 01 07
x 20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Absorvents contaminats (draps ,…)
Olis utilitzats (minerals no clorats de motor,…)
Filtres d'oli
Tubs fluorescents
Piles alcalines i salines
Piles botó
Envasos buits de metall o plàstic contaminat
Sobres de pintura o vernissos
Sobres de disolvents no halogenats
Sobres de desencofrants
Aerosols buits
Bateries de plom
Hidrocarburs amb aigua
RDCs barrejats diferents codis 17 09 01, 02 i 03

Roca



Formigó (paviments, murs, ...)



Mescles bituminoses



Cablejat elèctric



Restes vegetals



Metalls



Maons



Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
RESIDUS NO ESPECIALS.
(17) Residus de construcció i d’enderrocs
RUNA:
17 01 01
Formigó
17 01 02
Maons
17 01 03
Teules i materials ceràmics
17 02 02
Vidre
17 05 04
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
FUSTA:
17 02 01

Fusta

Plàstic

FERRALLA:
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 04
17 04 05
17 04 11

Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze, llautó
Alumini
Zinc
Ferro i acer
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS.

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició.
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents:
 Terres


PLÀSTIC:
17 02 03

(17) Residus de construcció i d’enderrocs
17 09 01
Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.
17 09 02
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB,
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB).
17 09 03
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que
contenen substàncies perilloses.
17 02 04
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per
aquestes.
17 04 10
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
17 08 01
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.
17 06 01
Materials d'aïllament que contenen amiant
17 06 03
Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses.
17 06 05
Materials de construcció que contenen amiant.
17 05 03
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.
17 05 05
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.
17 05 07
Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.
17 04 09
Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses.
17 04 10
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
17 03 01
Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.
17 03 03
Quitrà d'hulla i productes enquitranats.

1.5. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN
EL CAPÍTOL 17 DEL CER.
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 20 del CER, s’inclou els residus
biodegradables per a la gestió de restes vegetals.
20 02 01
Residus biodegradables per a la gestió de
restes vegetals.
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A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats
com són:
 Paper i cartró


Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els
següents grups:

Superfície a enderrocar (m2):

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de
protecció no especificats en cap altra categoria.
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO
ESPECIALS.
Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol
17 del CER. Durant les obres es poden generar residus:

Volum
aparent (m3)
Formigó
603,08
Maons, teules i material ceràmic
1246,36
Residus barrejats que NO
2,37
contenen substàncies perilloses
Guix
82,07
Metalls
4,02
Fusta
152,31
Vidre
1,18
Plàstic
0,95
Residus d'enderroc
2092,34

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols
05, 12 i 19)
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament
específic.

1.6. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU QUE ES GENERARÀ
A L’OBRA

situació

Pes (Tn)
815,93
405,07
14,19
120,62
18,45
54,4
1,89
0,95
1431,5

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ GENERATS EN OBRA

Les possibles situacions que es poden considerar són:

Enderroc total
Enderroc parcial
Obra Nova
Obra Reforma
Residus generats en obra

2365

En el present apartat s’elabora una estimació dels pesos i volums de residus de construcció que es
generen en obra.
S’ha de tenir en consideració que l’estimació del volum de residus de construcció en l’obra i els
imports econòmics dels capítols de l’obra considerats en el pressupost d’execució tenen una estreta
relació considerada en diferents estudis per diferents factors de conversió que depenen del tipus
d’edificació.
L’elaboració de l’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha de realitzar mitjançant
una taula tipus que s’adjunta en el present apartat.

es dóna a l’obra
NO
SÍ
NO
NO
SÍ

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, del 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició
que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus del Catàleg Europeu de Residus
(CER), definida en l’aparat 4 del present document.

MESURES DE SEGREGACIÓ "IN SITU" PREVISTES (CLASSIFICACIÓ/SELECCIÓ)
En base l’article 5.5 del RD 105/2008 i l’article 12 del Decret 89/2010 (la que preval), els residus de
construcció i enderroc han de separar-se en fraccions, quan, de manera individualitzada per a cada
una de dites fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents
quantitats:

RESIDUS D’EXCAVACIÓ GENERATS EN OBRA
L’obra no hi haurà excavació, per tant no hi haurà residus d’excavació.
RESIDUS D’ENDERROC GENERATS EN OBRA
En el present apartat s’elabora una estimació dels pesos i volums de residus de demolició o
enderrocs que es generen en obra.
L’elaboració de l’estimació del volum de residus d’enderroc s’ha de realitzar mitjançant una
taula tipus que s’adjunta en el present apartat.
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Norma

RD 105/2008

Decret 89/2010

Formigó
Maons, teules, ceràmics

80,00 T

80,00 T

40,00 T

40,00 T

Metalls

2,00 T

2,00 T

Fusta

1,00 T

1,00 T

Vidre

1,00 T

1,00 T

Plàstics
Paper i cartró

0,50 T

0,50 T

0,50 T

0,50 T

PREVISIÓ D’OPERACIONS DE VALORITZACIÓ "IN SITU" DELS RESIDUS
GENERATS.

Mesures utilitzades (es marquen les caselles segons el que s’aplica):
Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos.

x

Enderroc separatiu / segregació en obra (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartró +
envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions establertes a
l’article 5.5 del RD 105/2008.

x

Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament
en planta.

Es marquen les operacions previstes.
OPERACIÓ PREVISTA
No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement
seran transportats a abocador autoritzat.

x

Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia.
Recuperació o regeneració de dissolvents.

Els contenidors o sacs industrials utilitzats compliran les especificacions que indica la normativa
per la que es regula la gestió dels residus de construcció i enderroc.
PREVISIÓ D’OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ A LA MATEIXA OBRA O A
EMPLAÇAMENTS EXTERNS (EN AQUEST CAS S’IDENTIFICARÀ EL DESTÍ PREVIST).
Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o
extern):
OPERACIÓ PREVISTA

DESTÍ PREVIST

No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o en
emplaçaments externs, simplement seran transportats a abocador
autoritzat.

Extern

Reutilització de terres procedents de l’excavació.
Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en
urbanització.
Reutilització de materials ceràmics.
Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…
Reutilització de materials metàlꞏlics.
Altres (indicar)

Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzen no dissolvents.
Reciclatge o recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics.
Reciclatge o recuperació d’altres matèries orgàniques.
Regeneració d’àcids i bases.
Tractament de sòls, per a una millora ecològica dels mateixos.
Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió 96/350/CE.
Altres (indicar)

PROCESSOS, GESTIONS, DESTÍ PREVIST I GESTORS PER ALS
RESIDUS
NO REUTILITZABLES NI VALORITZABLES "IN SITU" (INDICANT
CARACTERÍSTIQUES I QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU).
Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran
de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.

PROCÉS DE DECONTRUCCIÓ EN LES TASQUES
D’ENDERROCS.
Per a una correcta gestió dels residus generats s’ha de tenir en compte el procés de generació
dels mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el
conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau
de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de
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facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de
materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de
construccions, paviments i altres elements i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria,
majoritàriament mitjançant disposició, la deconstrucció es realitzarà de tal manera que els
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva
naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades
per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament
els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta
separació són les següents:

Asfalt.



Formigó.



Terres, roca.



Material vegetal.



Cablejat.



Metalls.



Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró.

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.



Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.



Naturalesa dels riscs.

Vidres, plàstics

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició
 Formigó, maons


Materials ceràmics



Vidre



Terres



Paviments

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els
recipients que els contenen.


Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen.



Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.



Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió
de tots ells.

GESTIONS DE RESIDUS
Consultat el Catàleg de Residus de Catalunya, els residus generats en la present obra es poden
gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos:
T 11- Deposició de residus inerts
 Formigó



El seguiment es realitzarà visualment i documentalment tal i com indiquen les normes del
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant:
 
Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels
diferents residus:


Metalls

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt
V 11- Reciclatge de paper i cartó
V 12- Reciclatge de plàstics
V 14- Reciclatge de vidre
V 15- Reciclatge i recuperació de fustes
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics
V 83- Compostatge

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta
dels residus:




Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran
en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos
i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la
correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha
assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa
adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida,
transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest ús,
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en transvasament de
recipients.
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Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar
fugues durant la seva manipulació.

1. Sorra, grava i altres àrids
01 04 08
01 04 09

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i
procedir a la seva restitució.

x

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus
perillosos figurarà:
 El codi d’identificació dels residus


El nom, direcció i telèfon del titular dels residus



La data d’envasament



La naturalesa dels riscos que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals,
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

2. Formigó
17 01 01

Residus de grava i roques triturades diferents dels anomenats en
el codi 01 04 07
Residus de sorra i argila

Residus de grava i roques triturades diferents dels anomenats en
el codi 01 04 07

Reciclat /
Abocador

Planta
reciclatge
RCD

3. Maons, rajoles i altres ceràmics
x
17 01 02
Maons

Reciclat

Planta
reciclatge
RCD

x

17 01 03

Teules i materials ceràmics

Reciclat

Planta
reciclatge
RCD

x

17 01 07

Barreges de formigó, maons , teules i material ceràmic diferents de
les especificades en el codi 17 01 06

Reciclat /
Abocador

Planta
reciclatge
RCD

x

4. Pedra
17 09 04

Reciclat

Planta
reciclatge
RCD

Tractament

Destí

Reciclat

Gestor
autoritzat
RNP

DESTÍ PREVIST
Segons la terminologia emprada el destí dels residus serà també diferent:
RCD:
RSU:
RNP:
RP:

Residus de la Construcció i Demolició
Residus Sòlids Urbans
Residus NO perillosos
Residus perillosos

RCD: Naturalesa no pètria

RCD: Terres
17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tractament

Destí

Terres i pedres diferents de les es pecificades en el codi 17 05 03
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 06
Balast de víes ferrades diferent de l'especificat en el codi 17 05 07

RCD: Naturalesa pètria

RDCs barrejats diferents als dels codis 17 09 01, 02 i 03

1. Asfalt
17 03 02
2. Fusta
x
17 02 01

Tractament

Barreges bituminoses diferents de les del codi 17 03 01

Fusta

Destí
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3. Metalls
x
17 04 01

RCD: Potencialment perillosos i altres

Coure, bronze, llautó

Reciclat

Gestor
autoritzat
RNP

x

17 04 02

Alumini

Reciclat

Gestor
autoritzat
RNP

x

17 04 03

Plom

Reciclat

Gestor
autoritzat
RNP

x

17 04 04
17 04 05

Zinc
Ferro i acer

Reciclat

Gestor
autoritzat
RNP

x

17 04 06
17 04 06

Estany
Metalls barrejats

Reciclat

Gestor
autoritzat
RNP

x

17 04 11

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

Reciclat

Gestor
autoritzat
RNP

4. Paper
20 01 01
5. Plàstic
x
17 02 03

x

x

6. Vidre
17 02 02

7. Guix
17 08 02

1. Deixalles
20 02 01
20 03 01

Reciclat

Vidre

Reciclat

17 02 04

Materials de construcció a partir de guix diferents als del codi 17
08 01

Reciclat

Gestor
autoritzat
RNP

Dipòsit
seguretat

Gestor
autoritzat
RP

Reciclat

Gestor
autoritzat
RNP

Residus biodegradables
Barreja de residus municipals

x

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05

Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades
per elles
Barreges bituminoses que contenen quitrà de hulla
Quitrà de hulla i productes quitranats
Residus metàl∙lics contaminats amb substàncies perilloses
Cables que contenen hidrocarburs , quitrà de hulla i altres SP's
Materials d'aïllament que contenen Amiant
Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses
Materials de construcció que contenen Amiant

x

17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04

Materials de construcció a partir de guix contaminats am b SP's
Residus de construcció i enderroc que contenen mercuri
Residus de construcció i enderroc que contenen PCB's
Altres residus de cons trucció i enderroc que contenen SP's
Materials d'aïllament diferents dels codis 17 06 01 y 03

x

17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21

Terres i pedres que contenen SP's
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses
Balast de vies ferrades que contenen substàncies perilloses
Absorvents contaminats (draps ,…)
Olis utilitzats (minerals no clorats de motor,…)
Filtres d'oli
Tubs fluorescents

16 06 04
16 06 03
15 01 10

Piles alcalines i salines
Piles botó
Envasos buits de metall o plàstic contaminat

Gestor
autoritzat
RNP

Gestor
autoritzat
RNP

Destí

2. Potencialment perillosos i altres
17 01 06
Barreja de formigó, maons , teules i materials ceràmics amb
substàncies perilloses (SP's )

Paper

Plàstic

Tractament
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Dipòsit /
Gestor
Tractament autoritzat
RP

08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

El Contractista en el Pla de Gestió de Residus i en el Pla d'Obra inclourà plànols on s'especifiqui la
ubicació de les instalꞏlacions previstes per a la separació, emmagatzematge, manipulació i altres
operacions de gestió de residus de la construcció i enderrocament dins de l'obra.

Sobres de pintura o vernissos
Sobres de disolvents no halogenats
Sobres de desencofrants
Aerosols buits
Bateries de plom
Hidrocarburs amb aigua
RDCs barrejats diferents codis 17 09 01, 02 i 03

Els plànols podran ser modificats en un futur per tal de poder adaptar-se a les característiques de
l'obra, sempre que hi ha un acord previ de la Direcció Facultativa de l'obra.

GESTORS AUTORITZATS
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent.
Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència
Catalana de Residus: http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
Els gestors es diferenciaran en els següents sectors:

En els plànols s’especifica la situació i dimensions de:



Residus inerts



Plàstics

Baixants de runes.



Fustes



Runes

Aplecs i / o contenidors dels diferents RCD (terres, petris, fustes, plàstics, metalls, vidres,
cartrons ...).



Ferralla



Paper i cartró

Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos.



Restes vegetals

Contenidors per a residus urbans.



Residus especials



Vidre

Zones o contenidor pel rentat de canaletes / cubetes de formigó.

Ubicació dels aplecs provisionals de materials per a reciclar com àrids, vidre, fusta o
materials ceràmics.

Nom del gestor: Centre de Triatge Barcelona, SA
Nom del gestor: Centre de Triatge Barcelona, S.A.
Codi de gestor
E-790.02
Operacions autoritzades

T11 Deposició de residus inerts
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Adreça física

Pol. ind. Zona Franca c/ sector b, c/ d, 60
(08040) Barcelona

Telèfon

x

Planta mòbil de reciclatge "in situ".

Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les taules
adjuntes. Runes. Ferralla. Fustes. Plàstics. Vidre

Adreça correspondència

x

Serveixi d'exemple la documentació gràfica adjunta d'aquestes instalꞏlacions genèriques,
s'adaptaran a les característiques de l'obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus i han de constar
en el Pla de Seguretat i Salut.
INSTALꞏLACIONS PREVISTES:Tipus i dimensions de contenidors de residus per obres

Pol. ind. Zona Franca c/ sector b, c/ d, 60
(08040) Barcelona
902100635

Contenidor 9 m 3 . A pte per a form igó, c eràm ic s , petris i fus ta

PLÀNOLS DE LES INSTALꞏLACIONS PREVISTES
Contenidor 5 m 3 . A pte per a plàs tic s , paper i c artró, m etalls i fus ta
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1.- Presentar al promotor un Pla que reflecteixi com portarà a càrrec aquesta gestió, si decideix
assumir-la ell mateix, o en el seu defecte, si no és així, estarà obligat a entregar-los a un Gestor de
Residus acreditant-lo fefaentment. Si els entrega a un intermediari que únicament exerceixi funcions
de recollida per a entregar-los posteriorment a un Gestor, haurà de, igualment, poder acreditar quin és
el Gestor final d’aquests residus.

Contenidor 5 m 3 . A pte per a form igó, c eràm ic s , petris , fus ta i m etalls

2.- Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa, i acceptat per la Propietat, passant llavors
a ser un altre document contractual de l’obra.

Contenidor 1000 L . A pte per a paper i c artró, plàs tic s

B idó 200 L .A pte per a res idus es pec ials

PLECS DE CONDICIONS
PER AL PRODUCTOR DE RESIDUS. (Article 4 RD 105/2008)
1.- Incloure en el Projecte d’Execució de l’obra en qüestió, un “estudi de gestió de residus”, el qual ha
de contenir com a mínim:
a) Estimació dels residus que es vagin a generar.
b) Les mesures per a la prevenció d’aquests residus.
c) Les operacions encaminades a la possible reutilització i separació d’aquests residus.
d) Plànols d’instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge, manipulació, separació, etc…
e) Plec de Condicions
f)
Valoració del cost previst de la gestió dels residus, a capítol específic.
2.- En obres d’enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos, així
com la seva retirada selectiva per evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i
assegurar la seva retirada a gestors autoritzats de residus perillosos.
3.- Disposar de la documentació que acrediti que els residus han estat gestionats adequadament, ja
sigui en la pròpia obra, o entregats a una instalꞏlació per al seu posterior tractament per Gestor
Autoritzat. Aquesta documentació la ha de guardar com a mínim els 5 anys següents.
4.- Si fos necessari, per així exigir-ho, constituir la paga i senyal o garantia que asseguri l’acompliment
dels requisits establerts a la Llicència, en relació amb els residus.
1.12.2. PER AL POSSEÏDOR DELS RESIDUS A L’OBRA. (Article 5 RD 105/2008)
La figura del posseïdor dels residus a l’obra és fonamental per a una eficaç gestió dels mateixos,
donat que està a la seva mà prendre les decisions per a la millor gestió dels residus i les mesures
preventives per a minimitzar i reduir els residus que s’originen.
En síntesis, els principis que s’han d’observar són els següents:

3.- Mentre es trobin els residus en el seu poder, els ha de mantenir en condicions d’higiene i seguretat,
així com evitar la barreja de les diferents fraccions ja seleccionades, si aquesta selecció fos
necessària, doncs a més estableix l’articulat a partir de quins valors s’ha de procedir a aquesta
classificació de manera individualitzada.
Aquesta classificació, que és obligatòria un cop s’han sobrepassat determinats valors conforme al
material de residu que sigui (indicat a l’apartat 3), pot ser dispensada per l’administració
autonòmica, de manera excepcional.
Ja en el seu moment, la Llei 10/1998 del 21 d’Abril, de Residus, en el seu article 14, anomenava la
possibilitat d’eximir de l’exigència a determinades activitats que poguessin realitzar aquesta valoració
o de l’eliminació d’aquests residus no perillosos en els centres de producció, sempre que les
Comunitats Autònomes dictessin normes generals sobre cada tipus d’activitat, en les que es fixin els
tipus i quantitats de residus i les condicions en les que l’activitat pot quedar dispensada.
Si ell no pogués per falta d’espai, ha d’obtenir igualment per part del Gestor final, un document que
acrediti que ell ha realitzat en comptes del Posseïdor dels residus.
4.- Ha d’afrontar els costos de gestió, i entregar al Productor (Promotor), els certificats i demés
documentació acreditativa.
5.- En tot moment complirà les normes i ordres dictades.
6.- Tot el personal de l’obra, del qual és el responsable, coneixerà les seves obligacions sobre la
manipulació dels residus d’obra.
7.- Es necessari disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials utilitzats o
reciclats propers a la ubicació de l‘obra.
8.- Les iniciatives per a reduir, reutilitzar i reciclar els residus a l’obra han de ser coordinades
correctament.
9.- Animar al personal de l’obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus.
10.- Facilitar la difusió, entre tot el personal de l’obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen en la
pròpia obra per a la millor gestió dels residus.
11.- Informar als tècnics redactors del projecte sobre les possibilitats d’aplicació dels residus a la
pròpia obra o a una altra.
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12.- Ha de seguir-se un control administratiu de la informació sobre el
tractament dels residus a l’obra, i per això s’han de conservar els registres dels moviments dels
residus dins i fora d’ella.
13.- Els contenidors han d’estar etiquetats correctament, de manera que els treballadors de l’obra
sàpiguen on han de dipositar els residus.
14.- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra abans de
optar per utilitzar materials procedents d’altres solars.

8.- Els contenidors han de sortir de l’obra perfectament coberts. No s’ha de permetre que l’abandonin
sense estar-ho ja que poden originar accidents durant el transport.
9.- Per a una gestió més eficient, s’han de proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o reciclar
els residus produïts a l’obra.
10.- Les bones idees s’han de comunicar als gestors dels residus de l’obra per tal que les apliquen i
les comparteixin amb la resta del personal.
AMB CARÀCTER GENERAL

PER AL PERSONAL DE L’OBRA
El personal de l’obra és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i normes que el
responsable de la gestió dels residus disposi. Però, a més, es pot servir de la seva experiència
pràctica en l’aplicació d’aquestes prescripcions per a millorar-les o proposar-ne de noves.
Per al personal d’obra, que estan sota la responsabilitat del Contractista, i conseqüentment del
Posseïdor dels
Residus, estan obligats a:
1.- Etiquetar de manera convenient cada un dels contenidors que s’utilitzaran en funció de les
característiques dels residus que es dipositaran.
2.- Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se en cada
recipient. La
informació ha de ser clara i comprensible.
3.- Les etiquetes han de ser de gran format i resistents a l’aigua.
4.- Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. Les etiquetes es colꞏlocaran per facilitar la
correcta separació dels mateixos.
5.- Separar els residus a mesura que són generats per a que no es barregin amb altres i resultin
contaminants.

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb
l’emmagatzematge, manipulació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de
construcció i enderroc a obra.
Gestió de residus de construcció i enderroc
Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació d’acord amb la Llista
Europea de
Residus publicada per Ordre MAM 304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per
part d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les
especificacions de l’Ordre autonòmica corresponent, per la que es reguli la gestió dels residus de
construcció i enderroc.
Certificació dels medis utilitzats
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la Propietat dels
certificats dels contenidors utilitzats així com dels punts d’abocament final, ambdós emesos per
entitats autoritzades i homologades per la comunitat autònoma corresponent.
Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de brossa com de
materials sobrants, retirar les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, Així com executar
tots els treballs i adoptar les mesures que siguin necessàries per tal que l’obra presenti un bon
aspecte.
AMB CARÀCTER PARTICULAR:
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles que
siguin d’aplicació a l’obra):

6.- No colꞏlocar residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra ja que, si s’ensopega amb ells o
queden estesos sense control, poden ser causa d’accidents.
7.- Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més difícils de manipular i
transportar, i donen lloc a caigudes de residus, que no acostumen a ser recollits de terra.
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x

x

x

x

x

x

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments
apuntalaments, estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a la
pròpia obra com als edificis veïns.
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos
tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics
marbres…).
Seguidament s’actuarà desmuntat aquelles parts accessibles de les instalꞏlacions, fusteries
els elements que ho permetin

Les restes de neteja de canaletes / cubes de formigó seran tractades com runa.

x

S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics
restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels aplecs o
contenidors de una amb components perillosos.

El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a
1m³, contenidors metàlꞏlics específics amb la ubicació i condicionat que estableixin les
ordenances municipals. Aquest dipòsit en aplecs, també haurà d’estar en llocs degudamen
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels
sòls degradats seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible en

El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es
realitzi en contenidors o aplecs, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus
d’una manera adequada.

plataformes d’alçada no superior a 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva, la
manipulació i la contaminació amb altres materials.

Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat
especialment durant la nit, i contar amb una banda de material reflectant de com a mínim
15cm en la llargada del seu perímetre.
En els mateixos haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titula
El responsable de l’obra a la que dóna servei el contenidor adoptarà les mesures
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra. Els contenidors romandran
tancats, o coberts com a mínim, fora de l’horari de treball, per evitar el dipòsit de residus
aliens a l’obra a la que dóna servei.

Altres (indicar)

A l’equip d’obra hauran d’establir-se els medis humans, tècnics i procediments per a la
separació de cada tipus de RCD.

x

S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d’obres…)
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de
reciclatge o deposició.
En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista realitzar una avaluació

x

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de
reciclatge, abocador, cantera, incineradora…) són centres amb l’autorització autonòmica de
la Conselleria de Medi Ambient, Així com s’haurà de contractar només a transportistes o
gestors autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el registre pertinent.

x

La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra
d’enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional
autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjar, envasos…

x

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l’Ordre MAM
304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valorització
eliminació de residus i la llista europea de residus per a poder considerar-los com perillosos
o no perillosos.

VALORACIÓ DE LA DESPESA PREVISTA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, DESPESA QUE FORMARÀ PART DEL PRESSUPOST DEL
PROJECTE EN CAPÍTOL ESPECÍFIC
Dintre del pressupost del projecte s’ha d’incloure un apartat independent on s’especifiqui el cost
previst per a la gestió de residus de la construcció i demolició.
A continuació es desglossa l’estimació per volums dels residus de l’obra, distribuït en funció del volum
de cada material.

Residus Enderrocs
Formigó
Maons, teules i material ceràmic
Residus barrejats que NO
contenen substàncies perilloses
Guix

Metalls
Fusta
Vidre
Plàstic

Volum real
(m3)
603,08
1246,36
2,37
82,07
4,02
152,31
1,18
0,95

El volum aparent de residus d’enderrocs és de: 2043,02 m3
El pes dels residus és de: 1397,74 tones
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El Pressupost d’Execució Material corresponen a la Gestió de Residus és de QUARANTA-SIS MIL
VUIT- CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS (46.861,07 €).

El Decret 89/2010 fixa, en les Obligacions de la persona productora de residus (art. 11.c), fiançar en el
moment d’obtenir la llicència d’obres, si aquesta escau, pels costos previstos de gestió dels residus.
Aquesta fiança pot ser dipositada per la persona productora de residus de la construcció o demolició o
per un gestor autoritzat que pertanyi a una associació empresarial del sector de la construcció de la
qual el productor dels residus en sigui membre.
En tot cas, l’objecte de la garantia ha de ser garantir que els residus de la construcció i demolició
generats en una obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la normativa
vigent.
L’import de la fiança, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els
residus de la construcció i demolició es fixa en 11€/tona de residus previstos en l’estudi de gestió, amb
un mínim de 150 euros.

Càlcul de la fiança
Residus d'enderrocs: 1431,48 Tn 11,00 euros/Tn 15746,28 euros

1.13 SIGNATURA
Barcelona, novembre de 2018

L’Autor de l’Estudi:

Josep Codinas i Garcia
Arquitecte Tècnic
VALERI CONSULTORS
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Estudi històrico-arquitectònic i valoració patrimonial de l'antiga
Presó Model (Barcelona)
Barcelona, desembre de 2017

ESTUDI HISTÒRICO-ARQUITECTÒNIC I VALORACIÓ PATRIMONIAL DE L'ANTIGA PRESÓ MODEL (Barcelona)
Crèdits

Recerca i realització
VECLUS, S.L.

Francesc Caballé, Eloi Castells, Aina Catasús, Reinald González

ESTUDI HISTÒRICO-ARQUITECTÒNIC I VALORACIÓ PATRIMONIAL DE L'ANTIGA PRESÓ MODEL (Barcelona)
Gènesi i execució del projecte de la nova Presó Model

Entre la documentació primària del procés de construcció de La Model recollida per
Estapà i Vinyals, també hi ha les làmines publicades el 1860 que definiren projectualment la
Cárcel Modelo de Madrid, el que permet deduir que també serviria per nodrir d'idees el projecte
barceloní. La primera pedra de la Cárcel Modelo de Madrid, posada el 5 de Febrer de 1877,
seria efectivament el tret de sortida de la reforma generalitzada d'altres establiments
penitenciaris espanyols com el de Barcelona, però també el d'Oviedo, València, Segòvia,
Alacant i, ben entrat el segle XX, el de Múrcia, La Corunya, Badajoz i Carabanchel.
Fos com fos, tot indica que el mateix 1882 Vinyals i Estapà ja van plantejar un
avantprojecte que havia de servir de base al projecte definitiu del nou penitenciari barceloní i
que no prosperà a causa de la burocràcia. El fet que Estapà presentés (junt amb Sagnier) el
projecte del nou Palau de Justícia el Juny de 1886 deuria motivar que la junta encarregués un
projecte definitiu a Domènech i Vinyals, que seria presentat un mes després, el 14 de Juliol i
corregit i aprovat de manera definitiva el 18 de setembre de 1886. El pressupost previst es va
tancar el 14 d'octubre següent, amb una suma total de 2.875.907,29 pessetes.
A la memòria de l'avantprojecte de la nova presó -que reproduïm a l'apèndix documentalels autors expliciten que van tenir molt en compte els plànols de les presons de La Roquette de
París, la de Milà, Brussel·les, Gant i Lyon.
Al llarg de 1887 es va concretar la compra dels solars en el que s'alçaria la nova presó,
dues illes de cases situades entre el carrers, encara en vies d'urbanització, de Rosselló,
Entença Provença i Nicaragua (llavors Carrer Llansà). Sobta que l'avantprojecte es realitzés

Plànols dels terrenys adquirits el 1887 per a la construcció de la nova presó de Barcelona. (COAC)

sense una ubicació concreta, encara que definia perfectament que havien de ser dues illes
senceres d'eixample encarades .
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Plànols de l'avantprojecte de la presó model. Josep Domènech i Estapà i Salvador Viñals,
1886. (COAC)

Plànol d'emplaçament . Noti’s com no s’indiquen els noms dels carrers, perquè els solars encara no havies estat adquirits i de fet podrien ser qualssevol de la part
de l’Eixample menys urbanitzada
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Plànols de l'avantprojecte de la presó model. Josep Domènech i Estapà i Salvador Viñals,
1886. (COAC)

Plànol general de la planta pis amb indicació de l'ús previst als diferents espais
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Les addicions i transformacions
Amb més de 100 anys d’història, la Presó Model ha sofert nombroses actuacions que han
suposat tant l’addició de nous cossos edificats al seu interior, com la transformació i funcionalitat
dels edificis originals construïts entre 1888 i 1908. Aquests canvis han estat originats òbviament
per les diferents necessitats de les polítiques penitenciàries que, amb el pas del temps i la
massificació de la població reclusa, van desvirtuar el sistema cel·lular que va regir en la idea
original de les ales o galeries.

En les tasques de l’estudi històrico-arquitectònic i valoració patrimonial de l’antiga Presó
Model s’ha desestimat la documentació exhaustiva de les múltiples actuacions sobre l’edifici
històric, dutes majoritàriament durant el darrer quart del segle XX. En canvi s’ha primat –i d’aquí
l’extens apèndix documental fotogràfic que s’adjunta al final del treball – el fet d’obtenir
informació gràfica que permetés copsar els diferents espais ( interiors o exteriors) de la presó al
llarg del temps per tal d’aportar dades sobre la seva originalitat, transformació i vàlua
patrimonial.
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Sens dubte un dels aspectes més interessants amb relació a l'entitat patrimonial dels
edificis que configuren l'actual presó Model és la seva diferent proposta arquitectònica.
Efectivament, el present l'estudi ha pogut evidenciar la característiques bàsiques de les

DE LA VALORACIÓ PATRIMONIAL

construccions pertanyents als projectes arquitectònics originals fets entre 1888-1908 pels
arquitectes Salvador Vinyals i Josep Domènech Estapà, i a l'hora les edificacions o reformes
realitzades més modernament; la majoria, val a dir, que fetes, en la que ja podríem denominar
com l'etapa democràtica, en definitiva els últims quaranta anys.
Del l'estudi de cadascuna de les construccions del centre s'ha elaborat una primera
aproximació de la seva entitat arquitectònica que s'ha traduït en una proposta sobre les seves
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Edificacions de menor vàlua històrica

Les construccions que s’il·lustren a continuació són aquelles que presenten una vàlua
patrimonial relativa després de dur a terme el treball de camp i estudi documental pertinent.
L’edifici de la bugaderia és de cronologies més antigues (principis del segle XX) tanmateix té
poca rellevància des del punt de vista històric i constructiu en relació al centre penitenciari. Per
altra banda, bona part dels edificis i compartimentacions proposades com a susceptibles de ser
enderrocades són aquelles que s’aixecaren en cronologies més contemporànies i d’entitat
arquitectònica menor - tan per l'ús dels materials en que s'aixequen com per l'entitat proj ectual
- com són la zona de gimnàs i teatre, els menjadors i d’altres annexos dels patis i de la zona de
tallers.
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Pati G – Cuina i annexos
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Geriàtric i bugaderia
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Annexos pati F
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Pati E
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Compartimentació pati D 
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Annexos tallers i menjador galeria 4 
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Gimnàs, teatre i escola
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Menjador Galeria 3
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Camí de ronda
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INFORME DE DIAGNÒSTIC I AVALUACIÓ DE MATERIALS AMB AMIANT A
L’EDIFICI TALLERS I A L’EDIFICI VISITES DE LES INSTAL.LACIONS

DE

L’ANTIGA PRESÓ DE LA MODEL, AL CARRER D’ENTENÇA NÚM. 155 DE
BARCELONA (MARÇ 2018)
PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE LA CASA GOLFERICHS PER AMPLIAR EL CENTRE CIVIC DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
Gran Via de les Corts Catalanes, 491 Barcelona. V2
Documents annexos
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REWLQJXWVLPHVXUHVDSUHQGUH
$L[tPDWHL[GHFODUDTXH
4XHHOVHUYHLUHDOLW]DWQRV KDYLVWFRPSURPqVHQFDSPRPHQWHQHOUHIHUHQWODLQGHSHQGqQFLD
LPSDUFLDOLWDWGHODWqFQLFDDFWXDQW4XHHQFDSPRPHQWLFLUFXPVWjQFLDODWqFQLFDVLJQDQWG DTXHVW
LQIRUPHQRKDUHEXWFDSSUHVVLy´



(17,7$7&2175$&7,67$'(/$,163(&&,ÏGHOD,$$


%$5&(/21$' ,1)5$(6758&785(6081,&,3$/66$ %,06$ 
&%ROtYLDDLDSODQWD
%DUFHORQD
&,)$

3(5621$'(&217$&7(
'LDQD&DOYHW
$VVLVWqQFLD7qFQLFD
'HSDUWDPHQW7qFQLFGH*HVWLyGH3URMHFWHV±%,06$


(GLILFL(GLILFL³7DOOHUV´LHGLILFL³9LVLWHV´GHOHVLQVWDOāODFLRQVGHO¶DQWLJDSUHVyGHOD0RGHO
$GUHoD&(QWHQoDQ~PGH%DUFHORQD
1~PGH3URMHFWH(*7
5HIHUqQFLDGHO ,QIRUPHGHO&OLHQW

7LSXVG¶HGLILFDFLyLDFWLYLWDWTXHHVGHVHQYROXSD 

/¶DFWXDFLyHVUHDOLW]DDO¶HGLILFL³7DOOHUV´LDO¶HGLILFL³9LVLWHV´GHOHVLQVWDOāODFLRQVGHO¶DQWLJDSUHVyGHOD
0RGHOVLWXDGDDOFDUUHUG¶(QWHQoDQ~PGH%DUFHORQD(OVHGLILFLVV¶KDQGHUHIRUPDULDFWXDOPHQW
HVWUREHQHQGHV~V(OVGRVHGLILFLVFRQVWHQGHSODQWDEDL[DLWUHVSODQWHVSLV

/ REMHFWH GH OD LGHQWLILFDFLy L DYDOXDFLy GHOV HOHPHQWV L PDWHULDOV DPE DPLDQW pV OD VHYD UHWLUDGD
UHVSRQVDEOHDEDQVG LQLFLDUOHVIHLQHVGHUHKDELOLWDFLyGHOVHGLILFLV


'DWDGHODLQVSHFFLy

(O GLD  GH PDUo GH  HO WqFQLF YD UHDOLW]DU XQD LQVSHFFLy YLVXDO SHU D LGHQWLILFDU HOV PDWHULDOV
VRVSLWRVRVGHFRQWHQLUDPLDQWDO¶HGLILFL³YLVLWHV´DFRPSDQ\DWGHOVHQ\RU9LFHQWH7LPRQLHOGLDGHPDUo
GHYDUHDOLW]DUODFRUUHVSRQHQWUHFROOLGDGHPRVWUHVVzOLGHVGHOVGRVHGLILFLVDPEO¶DFRPSDQ\DPHQW
GHOVHQ\RU)UDQFLVFRÈOYDUH] SHUVRQDOGHPDQWHQLPHQWGHODSUHVy 

,GHQWLILFDFLyGHOJUDXG LPSDUFLDOLWDWUHODFLRQDWDPEDTXHVWVHUYHL

&ULWHULVVREUHHOVTXDOVV KDGHVHQYROXSDWHOVHUYHLSDUWLQWGHOVSULQFLSLVQRUPDWLXVGHVFULWVHQHOSXQW
GHODQRUPD81((1,62,(&

([DPHQ,QVSHFFLy    7LSXV $1R H[LVWqQFLD GH YLQFOH FRPHUFLDO WqFQLF R G XQ DOWUH
HQWUHOHVSDUWV 
([DPHQ,QVSHFFLy    7LSXV %
tWHPVDH[DPLQDU 

([LVWqQFLD GH UHODFLy SHUz VHQVH YLQFOH GLUHFWH HQ HOV

([DPHQ,QVSHFFLy    7LSXV &
([LVWqQFLD GH UHODFLy HQWUH HOV tWHPV D H[DPLQDU L
O HQWLWDWH[DPLQDGD

3HUDPSOLDUGHWDOOVHVUHFRPDQDODFRQVXOWDGHOVDQQH[RV$%L&GHO HVPHQWDGDQRUPD 

/DERUDWRULTXHUHDOLW]DOHVDQjOLVLVGHOHVPRVWUHVVzOLGHV 

),%5(&2817,%Ê5,&$6/ 
$Y0DUHVPH3LV3RUWDD
 %DGDORQD

/ DQDOtWLFDFRPSOHL[O DFUHGLWDFLy,62LpVFRQIRUPHDODQRUPD1(1 $QjOLVL4XDOLWDWLYDL
4XDQWLWDWLYDG $PLDQWHQ0DWHULDOV /DWqFQLFDHPSUDGDpVHOPLFURVFRSLGHOOXPSRODULW]DGD
/ DQjOLVL HQ THVWLy FRQVLVWHL[ HQ OD GHWHUPLQDFLy G DVEHVWRV FRPSWDQW OHV ILEUHV L SHVDQW HO PDWHULDO
UHEXW (VFRPSWDHO QRPEUH H[DFWH GH ILEUHV (VID XQ FjOFXO HVWDGtVWLFEDVDWHQ ODOOHLGH 3RLVHXLOOH
UHSRUWDQWVHMXQWDPEHOUHVXOWDWXQOtPLWVXSHULRULXQOtPLWLQIHULRUSURSRUFLRQDQWG DTXHVWDPDQHUD
XQUHVXOWDWUHDOGHODTXDQWLWDWG DPLDQWDODPRVWUDHQHOFDVTXHHOFRQWLQJXL 








&DO GLU TXH OD UHFROOLGD GH PRVWUHV VzOLGHV HV YD FHQWUDU HQ VHOHFFLRQDU WURVVRV UHSUHVHQWDWLXV GH
PDWHULDOVVRVSLWRVRVGHFRQWHQLUDPLDQWVHJRQVHOTXHILJXUDDO¶DSDUWDWG DTXHVWLQIRUPHLO¶LQIRUPH
GHODERUDWRULDPEQ~PHURGHH[SHGLHQW V¶DGMXQWDDO¶DQQH[ 
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5HLDOGHFUHWGHGHPDUoSHOTXHV HVWDEOHL[HQOHVGLVSRVLFLRQVPtQLPHVGH
VHJXUHWDW L VDOXW DSOLFDEOHV DOV WUHEDOOV DPE ULVF G H[SRVLFLy D O DPLDQW %2( Q~P  G 
G DEULO  

$UWLFOH$YDOXDFLyLFRQWUROGHO DPELHQWGHWUHEDOO 
$UWLFOH'LVSRVLFLRQVHVSHFtILTXHVSHUDGHWHUPLQDGHVDFWLYLWDWVDSDUWDWLQGLFD 
$EDQVGHOFRPHQoDPHQWG REUHVGHGHPROLFLyRPDQWHQLPHQWHOVHPSUHVDULVKDXUDQG DGRSWDU
VLpVQHFHVVDULUHFROOLQWLQIRUPDFLyGHOVSURSLHWDULVGHOVORFDOVWRWHVOHVPHVXUHVDGHTXDGHVSHU
LGHQWLILFDUHOVPDWHULDOVTXHSXJXLQFRQWHQLUDPLDQW6LH[LVWHL[HOPHQRUGXEWHVREUHODSUHVqQFLD
G DPLDQW HQ XQ PDWHULDO R XQD FRQVWUXFFLy V KDXUDQ G REVHUYDU OHV GLVSRVLFLRQV G DTXHVW 5HLDO
'HFUHWTXHUHVXOWLQG DSOLFDFLy 
$DTXHVWVHIHFWHVODLGHQWLILFDFLyKDXUjGHTXHGDUUHIOHFWLGDDO HVWXGLGHVHJXUHWDWLVDOXWRHQ
O HVWXGLEjVLFGHVHJXUHWDWLVDOXWTXHHVUHIHUHL[HO5HLDO'HFUHWGHG RFWXEUHSHO
TXDOV HVWDEOHL[HQGLVSRVLFLRQVPtQLPHVGHVHJXUHWDWLVDOXWDOHVREUHVGHFRQVWUXFFLyRHQHO
VHXFDVHQO DYDOXDFLyGHULVFRVHQDTXHOOHVREUHVHQOHVTXDOVUHJODPHQWjULDPHQWQRVLJXLH[LJLEOH
O HODERUDFLyGHOVHVPHQWDWVHVWXGLV

*XLD7qFQLFDSHUDO $YDOXDFLyL3UHYHQFLyGHOV5LVFRVUHODFLRQDWVDPEO ([SRVLFLyDO $PLDQW
$SqQGL[,GHQWLILFDFLyGHPDWHULDOVDPEDPLDQWSjJLQHVGHODDOD,16+7
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/¶REMHFWHGHOSUHVHQWLQIRUPHpVLGHQWLILFDUGLDJQRVWLFDULDYDOXDUHOVHOHPHQWVLPDWHULDOVVRVSLWRVRVGH
VHURFRQWHQLUDPLDQWDO¶HGLILFL³7DOOHUV´LDO¶HGLILFL³9LVLWHV´GHOHVLQVWDOāODFLRQVDUHIRUPDUGHO¶DQWLJD
SUHVyGHOD0RGHODOFDUUHUG¶(QWHQoDQ~PGH%DUFHORQDSHUWDOG LQIRUPDUD%,06$LDL[tSRGHU
DFWXDUHQFRQVHTqQFLDDEDQVG¶LQLFLDUTXDOVHYROWLSXVG¶LQWHUYHQFLy

$TXHVWLQIRUPHKDGHVHUYLUWDPEpSHUDIDFLOLWDULQIRUPDFLyDOWqFQLFKLJLHQLVWDTXHUHGDFWDUjHOIXWXU
3ODGH7UHEDOODPE5LVFG¶$PLDQW VLpVHOFDV GRFXPHQWTXHO HPSUHVDFRQWUDFWLVWDKDXUjGHUHDOLW]DU
RVXEFRQWUDFWDUSHUDUHDOLW]DUODUHWLUDGDGHOVHOHPHQWVDPEDPLDQWLGHQWLILFDWVSDUWLQW GHOVUHTXLVLWV
G DSOLFDFLyH[SRVDWVHQHO5'

(OSUHVHQWLQIRUPHV¶DQQH[DUjDTXDOVHYROSURMHFWHG¶LQWHUYHQFLyVREUHHOVHGLILFLV

$EDVWGHO'LDJQzVWLF 

/ REMHFWHG DTXHVWDLQVSHFFLyV KDFHQWUDWHQODGHWHFFLyLGHQWLILFDFLyDQjOLVLLDYDOXDFLyGHPDWHULDOV
HOHPHQWVVRVSLWRVRVGHVHUFRQWHQLUDPLDQWDO¶HGLILFL´7DOOHUV´LDO¶HGLILFL³9LVLWHV´VHJRQILJXUDDOSOjQRO
DGMXQW ]RQHVRPEUHMDGHVLHQFHUFODGHV 






$OWUHVUHTXLVLWVOHJDOVHVSHFtILFVG DSOLFDFLy 
5HLDO GHFUHW  G  GH  IHEUHU SHO  TXH HV UHJXOD OD  SURGXFFLy L  JHVWLy  GHOV  UHVLGXV GH
FRQVWUXFFLyLGHPROLFLy 
5HLDOGHFUHWGHGHPDUoSHOTXDOV HVWDEOHL[HQOHVGLVSRVLFLRQVPtQLPHVGHVHJXUHWDWLVDOXW
DSOLFDEOHVDOVWUHEDOOVDPEULVFG DPLDQW 
5HLDOGHFUHWGHGHJHQHUSHOTXDOHVGHVHQYROXSDO DUWLFOHGHOD/OHLGHGH
QRYHPEUHGH3UHYHQFLyGH5LVFRV/DERUDOVHQPDWqULDGHFRRUGLQDFLyG DFWLYLWDWVHPSUHVDULDOV 
5HLDOGHFUHWGHGHMXQ\SHOTXDOHVPRGLILFDHO5HLDO'HFUHWGHGHPDLJ
VREUHODSURWHFFLyGHOVWUHEDOODGRUVFRQWUDHOVULVFRVUHODFLRQDWVDPEO H[SRVLFLyDDJHQWVFDQFHUtJHQV
GXUDQWHOWUHEDOO
5HLDOGHFUHWGHGHPDLJVREUHODSURWHFFLyGHOVWUHEDOODGRUVFRQWUDHOVULVFRVUHODFLRQDWV
DPEO H[SRVLFLyDDJHQWVFDQFHUtJHQVGXUDQWHOWUHEDOO 
5HLDO GHFUHW   GH PDLJ VREUH GLVSRVLFLRQV PtQLPHV GH VHJXUHWDW L VDOXW UHODWLYHV D OD
XWLOLW]DFLySHOVWUHEDOODGRUVG HTXLSVGHSURWHFFLyLQGLYLGXDO 
5HLDOGHFUHWGHG DEULOSHOTXDOV HVWDEOHL[HQOHVGLVSRVLFLRQVPtQLPHVGHVHJXUHWDWLVDOXW
HQHOVOORFVGHWUHEDOO 
5HLDOGHFUHWG DEULOVREUHGLVSRVLFLRQVPtQLPHVHQPDWqULDGHVHQ\DOLW]DFLyGHVHJXUHWDW
LVDOXWHQHOWUHEDOO


1

&RUUHVSRQDOVUHFXUVRVSUHYHQWLXVGHO (QWLWDW(PSUHVDDYDOXDULFRQWURODUO DPELHQWGHWUHEDOO 
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%,06$YDOOLXUDUDOWqFQLFVLJQDQWG DTXHVWLQIRUPHHOVSOjQROVQHFHVVDULVSHUDSRGHUORFDOLW]DUjUHHVL
SXQWVFUtWLFVGXUDQWODLQVSHFFLy/ DEDVWGHODLQVSHFFLypVHOTXHILJXUDDODSURSRVWDQ~P(*7
ODTXDOLQFORXOHVVHJHQWVGHSHQGqQFLHV

3ODQWDEDL[DHGLILFLWDOOHUV3ODQWDEDL[DHGLILFLYLVLWHV
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3ODQWDVHJRQDHGLILFLWDOOHUV3ODQWDVHJRQDHGLILFLYLVLWHV



3ODQWDWHUFHUDHGLILFLWDOOHUV3ODQWDWHUFHUDHGLILFLYLVLWHV

3ODQWDSULPHUDHGLILFLWDOOHUV3ODQWDSULPHUDHGLILFLYLVLWHV
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 (TXLSV GH SURWHFFLy LQGLYLGXDO XWLOLW]DWV PHVXUHV SHU OD PLQLPLW]DFLy GH GLVSHUVLy GH
ILEUHVDO¶DPELHQWDEDQVGXUDQWLDODILQDOLW]DFLyGHO¶H[WUDFFLyGHODPRVWUDVzOLGDVXSHUItFLH

(OWqFQLFVLJQDQWG DTXHVWLQIRUPHHQFRPSOLPHQWGHOVSURWRFROVLQWHUQVGHVHJXUHWDWLVDOXWLPSODQWDWV
HV YD SURWHJLU GDYDQW GHO SRVVLEOH ULVF G H[SRVLFLy D DPLDQW GXUDQW OD LQVSHFFLy RFXODU L UHFROOLGD GH
PRVWUHVVzOLGHV

(VYDPDQWHQLUHOWLSXVODSURWHFFLyDOOODUJGHWRWDODLQVSHFFLyLDWRWHVOHVGHSHQGqQFLHVGHO¶HGLILFL3HU
DL[zHVYDQIHUVHUYLU

x
x
x
x

*UDQRWHVGHFRVVHQFHUG XQVRO~VWUDQVSLUDEOHGHSURWHFFLyLPSHUPHDEOHDSDUWtFXOHV
VzOLGHV SROVLILEUHV LDSDUWtFXOHVOtTXLGHV DHURVROVLJRWHV G LQWHQVLWDWOLPLWDGDDPE
KRPRORJDFLyGH&$7,,,WLSXVL&(
&REUHERWHV SRODLQHVGHODPDWHL[DFRPSRVLFLyLFDWHJRULD
0DVFDUHWHVDXWRILOWUDQWVG XQVRO~V))3 IDFWRUGHSURWHFFLy 
*XDQWVGHOjWH[

x
x

3ROYRULW]DQWG DLJXDSHUDWRWHOFRVDEDQVGHODUHWLUDGDGHOVHTXLSVGHSURWHFFLy
7RYDOOROHWHVKXPLGHVSHUDODQHWHMDG HLQHVLQHWHMDSHUVRQDO
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1RHVYDSRGHUDFFHGLUDODVDODGHPjTXLQHVGHOPXQWDFjUUHJXHV$L[tGRQFVQRHVYDQSRGHUGHWHFWDU
PDWHULDOVVRVSLWyVGHFRQWHQLUDPLDQWHQOHVSDVWLOOHVGHIUHGHOPXQWDFjUUHJXHV YHXUHIRWR 

(VYDGHVFDUWDUODSUHVqQFLDGHPDWHULDOVFRQWDPLQDWVDPEDPLDQWDO¶LQWHULRUGHO¶DUPDULGHOTXDGUH
HOqFWULF YHXUHIRWR G¶DFRUGDPEODUHFRPDQDYDTXHILJXUDDOFRPXQLFDW³$7$´GH%,06$ YHXUHIRWR
 



3HUDOSURFpVGHGHVFRQWDPLQDFLySHUVRQDOHVYDHPSUDU


(OV~QLFVUHVLGXVJHQHUDWVHQODLGHQWLILFDFLyYDQVHUHOVHTXLSVGHSURWHFFLyLQGLYLGXDOLOHVWRYDOOROHWHV
KXPLGHV$TXHVWVUHVLGXVHVYDQHPERVVDUHVYDQDwOODUDGHTXDGDPHQWLYDQVHUWUDVOODWVDOODERUDWRUL
FRQWUDFWDWSHUDO DQjOLVLLGLDJQzVWLFGHOHVPRVWUHVVzOLGHV(OODERUDWRULV KDHQFDUUHJDWGHJHVWLRQDU
UHVSRQVDEOHPHQWDTXHVWVUHVLGXV


0RVWUHLJHVWjWLFDPELHQWDO0qWRGHDSOLFDWLHVWUDWqJLDGHPRVWUHLJ QRDSOLFD 

1RDSOLFDHQDTXHVWLQIRUPH


3URFpVG¶H[WUDFFLyGHPRVWUHVVzOLGHVVXSHUItFLHLORFDOLW]DFLyG¶DTXHVWHV

(OSURFpVG LGHQWLILFDFLyLORFDOLW]DFLyGHOVPDWHULDOVVRVSLWRVRVGHFRQWHQLUDPLDQWYDVHUHOVHJHQW



)RWR0XQWDFjUUHJXHV )RWR4XDGUHHOqFWULF)RWR4XDGUHHOqFWULF
 )RWRHVWUHWDFRPXQLFDW $7$ %,06$ 



1RHVGLVSRVDGHOFHUWLILFDWGHFRQVWUXFFLyLLQVWDOāODFLyGHOHVSRUWHV5)H[LVWHQWVSHUDSRGHUGHVFDUWDU
O¶H[LVWqQFLDG¶DPLDQWDOVHXLQWHULRU(VYDGHVFDUWDUODSUHVqQFLDG¶DPLDQWHQDOJXQHVG¶DTXHVWHVSRUWHV
JUjFLHVDOHVSODTXHVTXHFRQWHQHQODGDWDGHIDEULFDFLy DQ\ MDTXHHQDTXHVWDGDWDMDHVWDYD
SURKLELGDODXWLOLW]DFLyG¶DPLDQW YHXUH)RWRVL (VYDQSUHQGUHXQHVPRVWUHVGHSRUWHV5)TXHQR
WHQLHQOHVSODTXHVLGHQWLILFDWLYHVGHO¶DQ\GHIDEULFDFLy0RVWUD(*7 SRUWDWDOOHUG¶REUHV
LPDQWHQLPHQWYHXUHIRWR L0RVWUD(*7 SRUWDLPSUHPWD 




x
3ODQWDEDL[DHGLILFLWDOOHUV

'XUDQWODLQVSHFFLySUqYLDGHOD3ODQWDEDL[DGHO¶HGLILFLWDOOHUVQRHVYDQWUREDUOHVXQLWDWVGHIXVLEOHVQL
HOHVFDOIDGRUTXHLQGLFDYDHOFRPXQLFDWGH³$VVLVWqQFLD7pFQLFDG¶$PLDQW $7$ %,06$´ YHXUHIRWRVL
 (OGLDGHODLQVSHFFLyQRKLKDYLDFDSIXVLEOHVRVSLWyVGHFRQWHQLUDPLDQW YHXUHIRWR 





)RWR3RUWD5)DQ\)RWR3ODFDLGHQWLILFDWLYD)RWR3RUWD5)











)RWR)XVLEOHVFRPXQLFDW)RWR)RWRDFWXDO )RWR(VFDOIDGRUHOqFWULF
)RWRHVWUHWDFRPXQLFDW $7$ GH%,06$  )RWRHVWUHWDFRPXQLFDW $7$ %,06$ 
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(QUHODFLyDOVIOXRUHVFHQWVSRGHPGHVFDUWDUODSUHVqQFLDG¶DPLDQWFLPHQWMDTXHHVYDFRPSURYDU HQ
DOJXQV G¶HOOV TXH KL KDYtHP GHVPXQWDWV R WUHQFDWV  TXH QR KDYLD FDS PDWHULDO VRVSLWyV GH FRQWHQLU
DPLDQW













$ ODV IDoDQHV GH O¶HGLILFL HV YDQ GHWHFWDU WXEV GH VDQHMDPHQW L XQD [HPHQHLD TXH D SDUWLU
G¶XQDVLPSOHLQVSHFFLyRFXODUSRGHPDVVHJXUDUTXHVyQG¶DPLDQWFLPHQW YHXUHIRWRV
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7HQLQWHQFRPSWHO¶H[LVWqQFLDGHWXEVG¶DPLDQWFLPHQWDO¶HGLILFLLODGDWDGHODVHYDFRQVWUXFFLy
pVPROWSUREDEOHTXHKLKDJLQFDQRQDGHVVRWHUUDGHVG¶DPLDQWFLPHQWFRUUHVSRQHQWVDOD[DU[D
G¶HYDFXDFLyG¶DLJHVGHO¶HGLILFL(QFDVTXHV¶KDJLQGHUHDOLW]DUPRYLPHQWVGHWHUUHVV¶KDXUDQ
GH IHU FDOHV SUqYLHV SHU D GHWHFWDU DTXHWHV FDQRQDGHV L SRGHU UHWLUDUOHV VHQVH TXH HV
WUHQTXLQ /¶HPSUHVD TXH UHDOLW]L OD UHWLUDGD G¶DTXHVWHV FDQRQDGHV KDXUj G¶HVWDU LQVFULWD DO
5(5$ L KR KDXUj GH IHU VHJXLQW HO FRUUHVSRQHQW 3OD GH WUHEDOO DPE ULVF G¶DPLDQW VHJRQV HO
SUHYLVWDO5HLDOGHFUHW$TXHVW3ODGHWUHEDOOKDXUjG¶LQFORXUHHOVUHTXLVLWVKLJLqQLFV
GH%,06$ 3OHFGHFRQGLFLRQVGHFRQWUDFWDFLy LQGHSHQGHQWPHQWGHOVTXHGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDOGHFUHWHVPHQWDWDQWHULRUPHQWLO¶$XWRULWDW/DERUDOHQO¶$FWDG¶$SURYDFLyGHO3OD
GHWUHEDOO

7DPEpHVYDQGHWHFWDUSODTXHVRQGXODGHVG¶DPLDQWFLPHQWIRUPDQWODFREHUWDG¶XQSRU[R IRWR LHQ
ODFREHUWDG¶XQFRVDQQH[HQXQDFDQWRQDGDGHO¶HGLILFL IRWRVL 




)RWR3ODTXHVG¶DPLDQWFLPHQW
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)RWR7XEGHEDL[DQW)RWR7XEGHEDL[DQW







)RWRL8ELFDFLyGHOHVSODTXHVG¶DPLDQWFLPHQW)RWR3ODTXHVG¶DPLDQWFLPHQW








)RWR7XEGHEDL[DQW)RWR7XEGHEDL[DQW)RWR;HPHQHLD


(VUHFRPDQDDODSURSLHWDWODUHWLUDGDGHOD[HPHQHLDTXHHVWjDPEULVFGHGHVSORPSHU D
HYLWDWODODVVHYDFDLJXGDLODFRUUHVSRQHQWGLVSHUVLyGHILEUHVDO¶DLUH
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'XUDQW ODLQVSHFFLy SUqYLD WDPEp HV YDGHWHFWDUXQ PDWHULDO VRVSLWyVGH FRQWHQLU DPLDQW HQ ODSRUWD
G¶HQWUDGDDOODYDERH[WHULRU(VYDUHFROOLUODFRUUHVSRQHQWPRVWUD 0RVWUD(*7YHXUH
IRWRL 
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DSURYDWSHUO¶$XWRULWDW/DERUDO


3523267$'(0(685(6&255(&7,9(6$35(1'5($3$57$76,
 LQFORXODTXDQWLILFDFLyGHOVPDWHULDOVHOHPHQWVDPEDPLDQW 
0HVXUHVFRUUHFWLYHV

7DOLFRPMDV KDHVPHQDWDOVDSDUWDWVDQWHULRUVDOHVPRVWUHVVzOLGHVG HOHPHQWVVRVSLWRVRVDQDOLW]DWV
QRV KDGHWHFWDWFDSSUHVqQFLDG DPLDQWIULDEOH
6¶KDQGHWHFWDWHOHPHQWVG¶DPLDQWFLPHQWTXHQRKDQUHTXHULWODSUHVDGHPRVWUHV WXEGH[HPHQHLD
EDL[DQWVG¶DLJHVSOXYLDOVLUHVLGXDOVSODTXHVRQGXODGHVG¶DPLDQWFLPHQWHQFREHUWHV 
3HUDODPDQLSXODFLyGHWRWVHOVHOHPHQWVDPEDPLDQWDQRPHQDWVOD3URSLHWDWDWUDYpVGHOVUHFXUVRV
SUHYHQWLXVV KDXUjG DMXVWDUDDOOzGHVFULWDO5'MDFLWDW

4XDQWLILFDFLyGHOVPDWHULDOVDPEFRQWLQJXWG¶DPLDQW

5HODFLyG HOHPHQWVG¶DPLDQWQRIULDEOH WRWVHOOVG¶DPLDQWFLPHQW 

x
7XEVHQ[HPHQHLHV GLjPHWUHPP PODSUR[LPDGDPHQW
x
7XEGHEDL[DQWVG¶DLJXDSOXYLDOVLUHVLGXDOV GLjPHWUHPP PODSUR[LPDGDPHQW
x
3ODTXHVRQGXODGHVG¶DPLDQWFLPHQWP
x
%DL[DQWVRFXOWVQRHVSRWGHWHUPLQDU
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3HUDODUHWLUDGDGHOVHOHPHQWVDPEDPLDQWDPEDTXHVWLQIRUPHOD3URSLHWDWKDGHVDEHUTXHKDGH
FRPSOLUDPEDOOzHVWDEOHUWDOSXQWGHO DUWLFOHGH5'
$QWHVGHOFRPLHQ]RGHREUDVGHGHPROLFLyQRPDQWHQLPLHQWRORVHPSUHVDULRVGHEHUiQDGRSWDU±VL
HV QHFHVDULR UHFDEDQGR LQIRUPDFLyQ GH ORV SURSLHWDULRV GH ORV ORFDOHV± WRGDV ODV PHGLGDV
DGHFXDGDVSDUDLGHQWLILFDUORVPDWHULDOHVTXHSXHGDQFRQWHQHUDPLDQWR6LH[LVWHODPHQRUGXGD
VREUH OD SUHVHQFLD GH DPLDQWR HQ XQ PDWHULDO R XQD FRQVWUXFFLyQ GHEHUiQ REVHUYDUVH ODV
GLVSRVLFLRQHVGHHVWHUHDOGHFUHWRTXHUHVXOWHQGHDSOLFDFLyQ
$HVWRVHIHFWRVODLGHQWLILFDFLyQGHEHUiTXHGDUUHIOHMDGDHQHOHVWXGLRGHVHJXULGDG\VDOXGRHQ
HO HVWXGLR EiVLFR GH VHJXULGDG \ VDOXG D TXH VH UHILHUH HO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH
RFWXEUH SRU HO TXH VH HVWDEOHFHQ GLVSRVLFLRQHV PtQLPDV GH VHJXULGDG \ VDOXG HQ ODV REUDV GH
FRQVWUXFFLyQ R HQ VX FDVR HQ OD HYDOXDFLyQ GH ULHVJRV HQ DTXHOODV REUDV HQ ODV TXH
UHJODPHQWDULDPHQWHQRVHDH[LJLEOHODHODERUDFLyQGHGLFKRVHVWXGLRV




/D3URSLHWDWKDGHFRQWDFWDUXQDHPSUHVDLQVFULWDHQHO5HJLVWUHG (PSUHVHVDPE5LVFG $PLDQW 5(5$ 
$TXHVWDHPSUHVDKDXUjG HODERUDUHOFRUUHVSRQHQW3ODGH7UHEDOOLSUHVHQWDUORDO DXWRULWDW/DERUDOGH
ODGHPDUFDFLyLDFWXDUVHJRQVHO5'

0HQWUHQRV DSURYLHO3ODGH7UHEDOOQRHVSRGUjUHDOLW]DUFDSWDVFDTXHFRPSRUWL ODPDQLSXODFLyGHOV
HOHPHQWV DPE FRQWLQJXW G¶DPLDQW LGHQWLILFDWV HQ DTXHVW LQIRUPH $TXHVWHV PHVXUHV KDQ GH VHU
FRQHJXGHVLVXSHUYLVDGHVSHOVUHFXUVRVSUHYHQWLXVGHOD3URSLHWDW
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1~P,QIRUPH(*7
&OLHQW%,06$ 
5HI,QIRUPH
'DWDLQI5HY

,QGHSHQGHQWPHQW GHHOV PqWRGHV D HPSUDU SHU O HPSUHVD LQVFULWD DO 5(5$  D FRQWUDFWDU SHU OD
3URSLHWDW DTXHVWDHPSUHVDKDXUjGHSURSRUFLRQDUODVHJHQWGRFXPHQWDFLyDO LQLFLLHQILQDOLW]DUHOV
WUHEDOOVGHGHVDPLDQWDW
$O LQLFL
&zSLDGHO3ODGH7UHEDOO
)RWRFzSLDG DSURYDFLy
)RWRFzSLDGHFRPXQLFDWG LQLFLDO $XWRULWDW/DERUDO

(QILQDOLW]DUHOGHVDPLDQWDW
,QIRUPHVGHOHVDYDOXDFLRQVHVWjWLTXHVDPELHQWDOVLGHO H[SRVLFLyGHOVWUHEDOODGRUV $QQH[,9HPSOHQDW 
,QIRUPHGHO tQGH[GHGHVFRQWDPLQDFLy HQFDVGHGHPROLFLyQRDSOLFD DOILQDOG REUD
&zSLDGHOVFHUWLILFDWVGHODFRUUHFWDJHVWLyGHOUHVLGXG DPLDQW
'HFODUDFLyFRQIRUPHV KDGHVDPLDQWDWOHVjUHHVDEDVWGHOSODGHWUHEDOO 

5HFRPDQHPTXHDOPDUJHGHO LQIRUPHGHGHVDPLDQWDWGHO HPSUHVDTXHKDUHDOLW]DWO DFWXDFLyVLJXL
XQDHPSUHVDLQGHSHQGHQWODTXHUHDOLW]LXQDLQVSHFFLyILQDOUHODFLRQDGDDPEODTXDOLWDWGHOGHVDPLDQWDW
LHODERULODGHFODUDFLyILQDOVREUHHOPDWHL[1RHVGRQDUjFRQFOzVHOGHVDPLDQWDWILQVTXHODSURSLHWDW
GLVSRVLG DTXHVWGRFXPHQW
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6¶HVWLPD TXH HO FRVW HFRQzPLF FRUUHVSRQHQW D OD UHWLUDGD L WUDQVSRUW D DERFDGRU DXWRULW]DW
GHOV HOHPHQWV DPE FRQWLQJXW G¶DPLDQW LGHQWLILFDWV VHJRQV HO SUHVHQW LQIRUPH pV
G¶DSUR[LPDGDPHQWVLVPLYXLWFHQWVHXURV ¼ ,9$H[FOzV
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$QQH[  3URFHGLPHQWV LQWHUQHV G¶DSOLFDFLy UHODWLXV DOV SURFHVVRV
FUtWLFVDVVRFLDWVDDTXHVWDDFWLYLWDW





$QQH[  $FUHGLWDFLRQV GHO SURIHVVLRQDO DXWzQRP FDSDFLWDFLy
DFUHGLWDFLRQV

0HWRGRORJLDG LQVSHFFLyGLDJQzVWLFLDYDOXDFLyGHPDWHULDOVDPEDPLDQW



1RUPD1);©'LDJQRVWLFDPLDQWH5HSpUDJHGRQLVPDWpULDX[HWSURGXLWVFRQWHQDQWGHO DPLDQWH
GDQVOHVLQPHXEOHVEkWLVª$)125$VVRFLDWLRQ)UDQoDLVHGH1RUPDOLVDWLRQ



$TXHVWD PHWRGRORJLD GH GLDJQzVWLF G DPLDQW HQ HGLILFLV L LQVWDOāODFLRQV QR Wp FDS REOLJDFLy OHJDO D
(VSDQ\D$FWXDOPHQWQRKLKDD(VSDQ\DFDSPHWRGRORJLDG LQVSHFFLyLGLDJQzVWLFG DPLDQWHQHGLILFLV
7RWLDL[tH[LVWHL[XQDQRWDWqFQLFDGHSUHYHQFLyDWUDYpVGHODTXDOVH QVLQWURGXHL[HQODQRUPDWLYD
IUDQFHVD173'LDJQzVWLFG DPLDQWHQHGLILFLV ,, 1RUPD1); $)125 

0HVXUHVSHUODPLQLPLW]DFLyGHGLVSHUVLyGHILEUHVDO¶DPELHQWDEDQVGXUDQWLDODILQDOLW]DFLy
GHO¶H[WUDFFLyGHODPRVWUDVzOLGDVXSHUItFLH

(OV WqFQLFV VLJQDQWV G DTXHVW LQIRUPH HQ FRPSOLPHQW GHOV SURWRFROV LQWHUQV GH VHJXUHWDW L VDOXW
LPSODQWDWVHVYDQSURWHJLUGDYDQWGHOSRVVLEOHULVFG H[SRVLFLyDDPLDQWGXUDQWWRWDODLQVSHFFLyRFXODU
LUHFROOLGDGHPRVWUHVVzOLGHV3HUDL[zHVYDQIHUVHUYLU





*UDQRWHV GH FRV VHQFHU G XQ VRO ~V WUDQVSLUDEOH GH SURWHFFLy LPSHUPHDEOH D SDUWtFXOHV
VzOLGHV SROV L ILEUHV  L D SDUWtFXOHV OtTXLGHV DHURVROV L JRWHV  G LQWHQVLWDW OLPLWDGD DPE
KRPRORJDFLyGH&$7,,,WLSXVL&(
&REUtERWHV SRODLQHVGHODPDWHL[DFRPSRVLFLyLFDWHJRULD
0DVFDUHWHVDXWRILOWUDQWVG XQVRO~V))3 IDFWRUGHSURWHFFLy
*XDQWVGHOjWH[






3HUDOSURFpVGHGHVFRQWDPLQDFLySHUVRQDOHVYDHPSUDU



3ROYRULW]DQWG DLJXDSHUDWRWHOFRVDEDQVGHODUHWLUDGDGHOVHTXLSVGHSURWHFFLy
7RYDOOROHWHVKXPLGHVSHUDODQHWHMDG HLQHVLQHWHMDSHUVRQDO


(OV~QLFVUHVLGXVJHQHUDWVHQODLGHQWLILFDFLyYDQVHUHOVHTXLSVGHSURWHFFLyLQGLYLGXDOLOHVWRYDOOROHWHV
KXPLGHV$TXHVWVUHVLGXVHVYDQHPERVVDUHVYDQDwOODUDGHTXDGDPHQWLYDQVHUWUDVOODWVDOODERUDWRUL
FRQWUDFWDWSHUDO DQjOLVLLGLDJQzVWLFGHOHVPRVWUHVVzOLGHV(OODERUDWRULV KDHQFDUUHJDWGHJHVWLRQDU
UHVSRQVDEOHPHQWDTXHVWVUHVLGXV
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$QQH[3ROtWLFDGH4XDOLWDW










/D6UD(VWKHU*DUFtD7RUQRVDPE'1,7


'(&/$5$5(63216$%/(0(17

4XHHQWRWHOSURFpVUHODFLRQDWDPEODUHDOLW]DFLyG¶LQIRUPHVG¶LGHQWLILFDFLyLDYDOXDFLyGHPDWHULDOV
DPE DPLDQW HODERUDFLy G¶RIHUWD DVVRFLDGD D OD LGHQWLILFDFLy OD SUHVVD GH PRVWUHV VzOLGHV L
DPELHQWDOVHOOOLXUDPHQWGHOHVPDWHL[HVDOVODERUDWRULVRSRUWXQVSHUDOUHFRPSWHDQjOLVLGHILEUHV
O HODERUDFLyLFRQWLQJXWVG DTXHVWLQIRUPHLODJHVWLyGHOVUHVLGXVJHQHUDWV GLVSRVDG¶XQDSROtWLFD
GHTXDOLWDWEDVDGDHQHOVSXQWVVHJHQWV




x

)RUPDFLyLH[SHULqQFLDGHOWqFQLF

$QQH[5HODFLyGHOHVILW[HVG¶LGHQWLILFDFLy

x

&RPSOLPHQWHVWULFWHGHODQRUPDWLYDDSOLFDEOH

x

&RPSURPtVGHFRQILGHQFLDOLWDWLG¶LPSDUFLDOLWDWGHOWqFQLF

x

&RPSOLPHQWGHODQRUPDWLYDGHSUHYHQFLyGHULVFRVODERUDOV

x

*HVWLyUHVSRQVDEOHGHOVUHVLGXV

x

4XDOLWDWGHOVODERUDWRULVG¶DVVDLJ

x

&RPSOLPHQWGHWHUPLQLV

x

,QVSHFFLRQV DPE SURFHGLPHQW DGHTXDW SHU D ORFDOLW]DU HOV PDWHULDOV VRVSLWRVRV GH FRQWHQLU
DPLDQW

x

4XDOLWDWGHOVLQIRUPHVDPEHVWUXFWXUDGHFRQWLQJXWPtQLP




















(VWKHU*DUFtD7RUQRV
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Guía de Aplicación
'h1W>//ME
FOSTER SELLADOR PROTECTOR 32-60/32-61

Preparación del material
Remueva bien, pero no use palos, tablas o cualquier otra cosa que pudiera dañar o contaminar el
producto. Si se va a diluir 32-60 para la eliminación de materiales que contienen amianto, asegúrese de
que el vehículo de dilución y el recipiente de mezcla estén libres de contaminantes que pudieran de
alguna manera perjudicar el rendimiento de la mezcla resultante o del equipo de pulverización.
Preparación del sitio
Como mínimo, siga todos los procedimientos establecidos por las autoridades federales, estatales y
locales que regulan los proyectos de reducción del amianto y los desechos generados en los mismos.
Aplicación
Para la eliminación de ACM: Utilizando un aparato de pulverización apropiado, aplique 32-60
directamente en el ACM en cantidad suficiente para humedecer completamente la matriz al sustrato. La
cantidad de material necesaria para alcanzar la saturación total es una variable dependiente del espesor y
de la capacidad de absorción de una matriz dada. Durante el proceso de humectación, moldear
aleatoriamente la matriz tratada para asegurar que se ha alcanzado la penetración al sustrato. La
aplicación apropiada permitirá al contratista de la mitigación 12 horas para quitar el aislamiento tratado.
Si se deja secar antes de la eliminación, la naturaleza insoluble del encapsulante de eliminación curado
retardará los intentos de volver a humedecer el aislamiento tratado.

$QQH[)LW[DGHVHJXUHWDWGHODVXEVWjQFLDHQFDSVXODW






























Para el encapsulamiento posterior al retiro (Lockdown): Una vez completado el procedimiento de
remoción, rocíe el sustrato expuesto con el encapsulante de remoción de amianto Foster 32-60 para
encapsular residualmente las fibras inamovibles en el proceso de reducción. Cuando se usa como un
encapsulante residual post-eliminación (o "bloqueo"), 32-60 debe aplicarse a toda su resistencia. No se
permite dilución de 32-60 cuando se usa de esta manera. Debe permitir un mínimo de 24 horas de tiempo
de secado antes del recubrimiento.
Suelos
32-60 / 61 no se sugiere como revestimiento de tráfico de piso. Puede utilizarse en suelos siempre que se
instale un nuevo material de revestimiento sobre el suelo. Los instaladores de suelos deben determinar por
sus propios ensayos que cualquier masilla, adhesivo o cemento que planeen utilizar es compatible con, y
se adhiere firmemente, al secado 32-60 / 61.
Equipo de pulverización
Foster® Desmontaje de Amianto y encapsulante se puede aplicar con prácticamente cualquier tipo de
equipo sin aire en el mercado hoy en día que es capaz de rociar la pintura de base de agua. Los
pulverizadores sin aire eléctricos son los más usados. Los ajustes de presión deben establecerse tan bajos
como sea posible mientras se sigue logrando la atomización. Rango de viscosidad promedio: 10-50 cps.
Limpieza
Use agua fresca para limpiar el equipo antes de que el producto se seque. El producto seco puede
eliminarse con agua caliente jabonosa o disolventes fuertes tales como alcohol blanco (inflamable).
Sólo para uso industrial.
Esta hoja de datos se basa en especificaciones, datos y resultados de pruebas disponibles en el momento de la publicación.
Con el transcurso del tiempo los cambios aquí pueden (tomar) tomar (n) lugar. Los ensayos anteriores se llevaron a cabo de acuerdo
con las normas de ensayo internas mencionadas anteriormente y son indicativos. Ninguna garantía en cuanto a la integridad,
exactitud o resultados es expresada o implícita. La idoneidad para el uso previsto es responsabilidad del usuario. Como la elección
del material, el método de aplicación y las condiciones del sitio están fuera de nuestro control, no aceptamos ninguna
responsabilidad por daños directos o consecuentes; Nuestra única obligación es el reabastecimiento de nuestras tiendas de cualquier
material que se demuestre ser defectuoso dentro de la * vida útil publicada.
* Si no es aplicable, dentro de los 6 meses desde la fecha de suministro.
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FOSTER

32-60/61

Color
32-60 Azul , 32-61 Transparente
Tipo
Co- polímero a base de agua
Peso por galón (ASTM D-1475)
8.4 libras (1.01 kg / litro )
Promedio no volátil

11% (volumen)
Método de aplicación
Airless Spray sin aire
Rendimiento
Sujeto a la naturaleza del material que se elimina o
encapsula, varía con la matriz, o la absorbencia de los
sustratos , densidad y grosor )
Olor
Mojado ± suave
Seco - ninguno
Eliminación
Saturación al sustrato en 1 capa ± 2 l /m² a 25 mm de
espesor, teórico. Las cantidades reales requeridas se
determinarán mediante la aplicación a la ACM prevista.

Ficha Técnica
Desmontaje de Amianto
encapsulante Foster® y
encapsulante posterior a la retirada
Foster® Desmontaje de Amianto y
encapsulante es un producto polimérico, a
base de agua. Penetra y "saca" todo tipo de
asbesto de forma rápida y completa, incluyendo
AMOSITE y CROCIDOLITE. A medida que
penetra a través de la ACM, absorbe las fibras
individuales para bloquearlas juntas,
reduciendo la posibilidad de que las fibras
sueltas se vuelvan aerotransportadas durante
el proceso de extracción. La creación de una
atmósfera de aerosol durante su aplicación
inicial permite que el material atomizado se
adhiera a, y "humedezca", las fibras aéreas
preexistentes que proporcionan una mejor
calidad del aire durante la operación de
extracción.
Estas fibras ahora ponderadas se acumulan en
la estructura de contención. Si se les deja secar
se adhieren, reduciendo la posibilidad de
reintroducción, y reduciendo el alto costo de la
limpieza final intensiva en mano de obra.
Foster® Desmontaje de Amianto y
encapsulante cuando se utiliza a plena
potencia (sin diluir), hace un excelente
encapsulante residual post-eliminación.

Encapsulación de Fibra residual después de la
extracción.
± 5 a 7,5 m² /l , dependiendo de la capacidad de
absorción del sustrato deseado.

Limitaciones

Tensión superficial ( ASTM D-1331 )
29,6 dinas / cm.

No aplicar sobre superficies inferiores a 5 ° C o
superiores a 38 ° C.

Inflamabilidad húmeda ( ASTM D- 3278 )
No hay llama hasta ebullición ,210º F ( 98,9º C).

Proteger del congelamiento





















$QQH[,QIRUPHVGHOODERUDWRULPRVWUHVVzOLGHVLGHVFULSFLyGHO
PqWRGHHPSUDW









No almacenar a más de 38 ° C.









Características de combustión de la superficie
(ASTM E 84 )
Propagación de la llama 7.0
Humo desarrollado
0.0
Aplicado a una junta de cemento de ¼´ PP DXQD
tasa de cobertura de ½ galón por 100 pies cuadrados (
0,2 l/ m²). La propagación de la llama puede variar según
el espesor del producto y/o cuando se aplica sobre
superficies distintas de la placa de cemento.
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ANNEX INFORMATIU DELS ELEMENTS DESCRITS EN EL PROJECTE
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ENDERROCS A L’ANTIGA PRESÓ MODEL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE DE BARCELONA
Carrer Entença, 155 Barcelona
Documents annexos

Qualsevol alꞏlusió a marques i/o models que es pugui fer es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament
amb el caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. Per tant, seran
admissibles productes d'una marca o model similars a les citades com exemple, sempre que compleixin els
mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i estètiques."

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’ENDERROCS A L’ANTIGA PRESÓ MODEL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE DE BARCELONA
Carrer Entença, 155 Barcelona
Documents annexos

